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АННОТАЦИЯ 

 

1. Структура и объем дипломной работы 

Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, 

оглавления, перечня сокращений и условных обозначений, реферата 

дипломной работы, введения, трех глав, заключения, 8 иллюстраций, 

6 таблиц, списка использованных источников. Общий объем работы 

составляет 74 страницы. Список использованной литературы занимает 

5 страниц и включает 66 позиций. 

2. Перечень ключевых слов 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ, COVID-19, ПАНДЕМИЯ, ЮНВТО, 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ, МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ООН. 

3. Содержание работы 

Объект исследования − международный туризм. 

Предмет исследования − влияние международных организаций в 

восстановлении и развитии международного туристического рынка и 

субъектов туристического бизнеса с учетом пандемических условий и в 

период после пандемии. 

Цель исследования − анализ деятельности ЮНВТО и непрофильных 

международных организаций по восстановлению международного туризма в 

условиях действия COVID-19. 

Методы исследования. В работе использованы формально-логический 

и системно-структурный методы, а также метод сравнительного анализа.  

Полученные итоги и их новизна. Определены ключевые аспекты 

деятельности Всемирной туристской организации по реабилитации 

международного туризма в условиях пандемии; выявлены ключевые векторы 

деятельности непрофильных международных организаций по поддержанию 

индустрии туризма в условиях действия COVID-19. Проведен анализ 

результатов деятельности ЮНВТО и непрофильных международных 

организаций по восстановлению международного туризма в условиях 

действия COVID-19, а также Предложены рекомендации по улучшению их 

деятельности. 

Достоверность материалов и результатов дипломной работы.  

Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 

достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 

Рекомендации по использованию результатов работы. Результаты 

данного исследования могут быть использованы органами государственного 

управления отдельных стран, а также руководством международных 

надгосударственных организаций; могут служить научным материалом в 

рамках преподавания дисциплин, связанных с международным туризмом, 

международными экономическими отношениями, внешней политикой. 



 

АНАТАЦЫЯ 

 

1. Структура і аб'ѐм дыпломнай працы 

Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, зместа, 

пераліку скарачэнняў і ўмоўных пазначэнняў, рэферата дыпломнай працы, 

уводзінаў, трох глаў, заключэння, 8 ілюстрацый, 6 табліц, спісу 

выкарыстаных крыніц. Агульны аб’ѐм працы складае 74 старонкі. Спіс 

выкарыстаных крыніц займае 5 старонак і ўключае 66 пазіцый. 

2. Пералік ключавых слоў 

МІЖНАРОДНЫ ТУРЫЗМ, COVID-19, ПАНДЭМІЯ, ЮНВТО, 

СТАБІЛЬНАЕ РАЗВІЦЦЁ, МІЖНАРОДНАЯ АРГАНІЗАЦЫЯ, ААН. 

3. Змест працы 

Аб'ект даследавання − міжнародны турызм.  

Прадмет даследавання − уплыў міжнародных арганізацый у 

аднаўленні і развіцці міжнароднага турыстычнага рынку і суб'ектаў 

турыстычнага бізнесу з улікам пандэмічных умоў і ў перыяд пасля пандэміі.  

Мэта даследавання − аналіз дзейнасці ЮНВТО і няпрофільных 

міжнародных арганізацый па аднаўленні міжнароднага турызму ва ўмовах 

дзеяння COVID-19.  

Метады даследавання. У працы выкарыстаныя фармальна-лагічны, 

сістэмна-структурны метады, і таксама метад параўнальнага аналізу. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Вызначаны ключавыя аспекты 

дзейнасці Сусветнай турысцкай арганізацыі па рэабілітацыі міжнароднага 

турызму ва ўмовах пандэміі; выяўлены ключавыя вектары дзейнасці 

няпрофільных міжнародных арганізацый па падтрыманні індустрыі турызму 

ва ўмовах дзеяння каранавіруснай інфекцыі COVID-19. Праведзены аналіз 

вынікаў дзейнасці ЮНВТА і няпрофільных міжнародных арганізацый па 

аднаўленні міжнароднага турызму ва ўмовах дзеяння COVID-19. 

Прапанаваны рэкамендацыі па паляпшэнні дзейнасці міжнародных 

арганізацый для аднаўлення сектара турызму ў новых умовах. 

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя 

матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з’яўляюцца дакладнымі. Праца 

выканана самастойна. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Вынікі гэтай працы 

могуць быць выкарыстаны спецыялістамі ў галіне міждзяржаўнага 

супрацоўніцтва, органамі дзяржаўнага кіравання асобных краін, а таксама 

кіраўніцтвам міжнародных наддзяржаўных арганізацый; могуць служыць 

навуковым матэрыялам у рамках выкладання дысцыплін, звязаных з 

міжнародным турызмам, міжнароднымі эканамічнымі адносінамі, знешняй 

палітыкай. 

 



 

ANNOTATION 

 

1. Structure and scope of the diploma thesis 

The diploma thesis consists of the diploma thesis assignment, table of 

contents, list of abbreviations and conventions, diploma thesis abstract, 

introduction, three chapters, conclusion, 8 illustrations, 6 tables, reference list. The 

total scope of the thesis is 74 pages. The reference list covers five pages and 

includes 66 items. 

2. Keywords 

INTERNATIONAL TOURISM, COVID-19, PANDEMIC, UNWTO, 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT, INTERNATIONAL ORGANIZATION, UN. 

3. Content of the thesis 

Object of research is international tourism. 

Subject of research is the influence of international organizations in the 

restoration and development of the international tourism market and tourism 

business entities, taking into account pandemic conditions and in the post-

pandemic period as well. 

Purpose of the research is to analyze the activities of the UNWTO and non-

core international organizations to restore international tourism in the context of 

COVID-19. 

Methods of the research. Method of comparative analysis as well as formal-

logical and system-structural methods are used in the research.  

Results of the research and their novelty. The key aspects of the activities of 

the World Tourism Organization for the rehabilitation of international tourism in a 

pandemic were identified; key vectors of activities of non-core international 

organizations to support the tourism industry in the context of the COVID-19 

coronavirus infection have been identified. The analysis of the results of the 

UNWTO and non-core international organizations activities of restoring 

international tourism in the context of COVID-19 was made. Recommendations 

were proposed for improving the activities of international organizations to restore 

the tourism sector in the new conditions. 

Authenticity of the materials and results of the diploma thesis. The materials 

used and the results of the diploma thesis are authentic. The thesis has been put 

through independently. 

Recommendations on usage. The results of this study might be used by 

specialists in the field of interstate cooperation, by public administration bodies of 

some countries, as well as the leaders of supranational organizations; also can 

serve as scientific material in the framework of teaching disciplines related to 

international tourism, international economic relations, international policy. 

  


