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АННОТАЦИЯ 

 

1. Структура и объем дипломной работы 

Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, 

оглавления, реферата, введения, трех глав, заключения, 2 таблиц, 3 

иллюстраций, списка использованных источников, 2 приложений. Общий 

объем работы составляет 76 страниц. Список использованных источников 

занимает 7 страниц и включает 66 позиций. 

2. Перечень ключевых слов 

АГРОЭКОТУРИЗМ, СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ, 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА, КЛАСТЕРЫ, 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ, 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ. 

3. Содержание работы 

Объект исследования – агроэкотуризм в регионах Республики Беларусь.  

Предмет исследования – современные модели развития агроэкотуризма в 

Республике Беларусь. 

Цель исследования – выявить пути повышения экспорта медицинских 

услуг в Республике Беларусь и разработать рекомендации по развитию 

медицинского туризма в стране. 

Методы исследования. В работе использованы методы классификации, 

обобщения, сопоставления, систематизации, абстрагирования, 

стратегического и сравнительного анализа. 

Полученные итоги и их новизна. Итоги данной работы позволяют 

определить значимость и актуальность введения кластерных структур и 

объединений в регионах Беларуси. Практическая значимость работы 

заключается в разработке рекомендаций по созданию кластера на основе 

двух усадеб под названием «У гасцях у Гутэн-Чапскiх». 

Достоверность материалов и результатов дипломной работы.  

Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 

достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 

Рекомендации по использованию результатов работы. Разработанные 

рекомендации по созданию кластеров на основе исторических усадеб могут 

быть использованы в практической деятельности при разработке 

региональной стратегии развития сельского туризма. Теоретические аспекты 

работы могут использоваться в учебно-ознакомительных целях.  

 



 

АНАТАЦЫЯ 

 

1. Структура і аб'ѐм дыпломнай працы 

Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, зместа, 

рэферата, уводзінаў, трох глаў, заключэння, 2 табліц, 3 ілюстрацый, спісу 

выкарыстаных крыніц, 2 прыкладанняў. Агульны аб’ѐм працы складае 76 

старонку. Спіс выкарыстаных крыніц і літаратуры займае 7 старонак і 

ўключае 66 пазіцый. 

2. Пералік ключавых слоў 
АГРАЭКАТУРЫЗМ, СЕЛЬСКІ ТУРЫЗМ, ІНСТЫТУЦЫЯНАЛЬНАЕ 

АСЯРОДДЗЕ СЕЛЬСКАГА ТУРЫЗМУ, КЛАСТЭРЫ, АРГАНІЗАЦЫЙНА-

ЭКАНАМІЧНЫ МЕХАНІЗМ, ТУРЫСТЫЧНАЯ ПРЫВАБНАСЦЬ. 

3. Змест працы 

Аб’ект даследавання – аграэкатурызм у рэгіѐнах Рэспублікі Беларусь. 

Прадмет даследавання – сучасныя мадэлі развіцця аграэкатурызму ў 

Рэспубліцы Беларусь. 

Мэта даследавання – вызначэнне магчымых мадэляў развіцця 

аграэкатурызму ў рэгіѐнах Беларусі. 

Метады даследавання. У працы выкарыстаныя метады класіфікацыі, 

абагульнення, супастаўлення, сістэматызацыі, абстрагавання, стратэгічнага  

і параўнальнага аналізу. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Вынікі дадзенай працы дазваляюць 

вызначыць значнасць і актуальнасць увядзен-ня кластарных структур і 

аб'яднанняў у рэгіѐнах Беларусі. Практычнае значэн-не работы заключаецца 

ў распрацоўцы рэкамендацый па стварэнню кластара на аснове дзвюх сядзіб 

пад назвай «У гасцях у Гутэн-Чапскiх». 

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя 

матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з’яўляюцца дакладнымі. Праца 

выканана самастойна. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Распрацаваныя 

рэкамендацыі па стварэнню кластараў на аснове гістарычных сядзіб могуць 

быць выкарыстаны ў практычнай дзейнасці пры распрацоўцы рэгіянальнай 

стратэгіі развіцця сельскага турызму. Тэарэтычныя аспекты працы могуць 

выкарыстоўвацца ў вучэбна-азнаямленчых мэтах. 

 

 

 

 

 

 



 

ANNOTATION 

 

1. Structure and scope of the diploma thesis 

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

diploma work summary, introduction, chapters, conclusion, 3 illustrations, 2 

tables, 2 applications. Total scope of work 76 pages. The list of references 

occupies 7 pages and includes 66 positions. 

2. Keywords 

AGROECOTOURISM, RURAL TOURISM, INSTITUTIONAL 

ENVIRONMENT OF RURAL TOURISM, CLUSTERS, ORGANIZATIONAL 

AND ECONOMIC MECHANISM, TOURIST ATTRACTIVENESS. 

3. Content of the thesis 

Object of the research is agroecotourism in the regions of the Republic of 

Belarus. 

Subject of the research is modern models of agroecotourism development in 

the Republic of Belarus. 

Purpose of the research is to identify possible models of agroecotourism 

development in the regions of Belarus. 

Methods of the research. Methods of classification, generalization, 

comparison, systematization, abstraction, strategic and comparative analysis are 

usedin the research. 

Results of the research and their novelty. The results of this work allow us to 

determine the significance and relevance of the introduction of cluster structures 

and associations in the regions of Belarus. The practical significance of the work 

lies in the development of recommendations for the creation of a cluster based on 

two estates called "U gassyakh u Guten-Chapsky". 

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 developed recommendations for creating 

clusters based on historical estates can be used in practical activities when 

developing a regional strategy for the development of rural tourism. The 

theoretical aspects of the work can be used for educational and familiarization 

purposes. 

 

  


