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АННОТАЦИЯ
1. Структура и объем дипломной работы
Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, оглавления,
реферата дипломной работы, введения, трех глав, заключения, 16 иллюстраций,
26 таблиц, списка использованных источников и литературы. Общий объем
работы составляет 86 страниц. Список использованных источников и литературы
занимает 12 страниц и включает 117 позиций.
2. Перечень ключевых слов
ВЪЕЗДНОЙ
ТУРИЗМ,
ЭКСПОРТ
ТУРИСТИЧЕСКИХ
УСЛУГ,
ТУРПРОДУКТ,
ТУРПОТОК,
ТУРИСТСКИЙ
СПРОС,
МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ ЭФФЕКТ, ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА,
СТАТИСТИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ,
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА.
3. Текст реферата
Объект исследования – рынок туристических услуг Беларуси.
Предмет
исследования
–
совокупность
факторов
социальноэкономического развития Республики Беларусь, влияющих на развития въездного
туризма.
Цель дипломной работы – оценить влияние въездного туризма на
экономическое и социальное развитие страны, проанализировать состояние
развития национального туркомплекса Республики Беларусь, определить
основные направления его развития.
Методы исследования: метод сравнительного анализа, статистические,
табличные и графические методы.
Полученные итоги и их новизна. Оценена роль въездного туризма в
экономике Республики Беларусь и его влияние на социальную сферу страны; дан
сравнительный анализ основных показателей, характеризующих развитие
въездного туризма; рассмотрена методика оценки социально-экономического
развития въездного туризма, предполагающая внедрение в практику
Вспомогательного счета туризма; дана оценка развития туристского потенциала
страны и туристской инфраструктуры; проанализированы статистические данные,
имеющие отношение к туризму; определены основные тенденции развития
въездного туризма в Беларуси; выявлены слабые места в развитии въездного
туризма в стране и предложены пути их преодоления; определены основные
перспективные направления для дальнейшего развития въездного туризма в
Беларуси.
Достоверность материалов и результатов дипломной работы.
Использованные материалы и результаты дипломной работы являются
достоверными. Работа выполнена самостоятельно.

Рекомендации по использованию результатов работы. Итоги работы
могут быть использованы для продолжения исследования состояния развития
туристского комплекса Республики Беларусь в будущем.

АНАТАЦЫЯ
1. Структура і аб'ём дыпломнай работы
Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную работу, зместа,
рэферата дыпломнай працы, уводзінаў, трох глаў, заключэння, 16 ілюстрацый, 26
табліц, спісу выкарыстаных крыніц і літаратуры. Агульны аб’ѐм работы складае
86 старонак. Спіс выкарыстанай літаратуры займае 12 старонак і ўключае 117
пазіцый.
2. Пералік ключавых слоў
УЯЗНЫ ТУРЫЗМ, ЭКСПАРТ ТУРЫСТЫЧНЫХ ПАСЛУГ, ТУРПРАДУКТ,
ТУРЫСЦКІ ПАТОК, ТУРЫСЦКІ ПОПЫТ, МУЛЬТЫПЛІКАТЫЎНЫ ЭФЕКТ,
ТУРЫСЦКАЯ
ІНФРАСТРУКТУРА,
СТАТЫСТЫЧНЫЯ
ПАКАЗЧЫКІ,
СПЕЦЫЯЛІЗАЦЫЯ,
КАНКУРЭНТАЗДОЛЬНАСЦЬ,
ДЗЯРЖАЎНАЯ
ПРАГРАМА.
3. Тэкст рэферата
Аб'ект даследавання – рынак турыстычных паслуг Беларусі.
Прадмет даследавання – сукупнасць фактараў сацыяльна-эканамічнага
развіцця Рэспублікі Беларусь, якія ўплываюць на развіцця ўязнога турызму.
Мэта дыпломнай працы - ацаніць уплыў ўязнога турызму на эканамічнае і
сацыяльнае развіццѐ краіны, прааналізаваць стан развіцця нацыянальнага
турысцкага комплексу Рэспублікі Беларусь, вызначыць асноўныя кірункі яго
развіцця.
Метады даследавання: метад параўнальнага аналізу, статыстычныя,
таблічныя і графічныя метады.
Атрыманыя вынікі і іх навізна. Была дадзена ацэнка ролю ўязнога турызму
ў эканоміцы Рэспублікі Беларусь і яго ўплыў на сацыяльную сферу краіны;
дадзены параўнальны аналіз асноўных паказчыкаў, якія характарызуюць развіццѐ
ўязнога турызму; разгледжана методыка ацэнкі сацыяльна-эканамічнага развіцця
ўязнога турызму, якая прадугледжвае прымянення на практыцы Дапаможнага
рахункі турызму; дадзена ацэнка развіцця турысцкага патэнцыялу краіны і
турысцкай інфраструктуры; былі прааналізаваны статыстычныя дадзеныя, якія
маюць дачыненне да турызму; вызначаны асноўныя тэндэнцыі развіцця ўязнога
турызму ў Беларусі; выяўлены слабыя месцы ў развіцці ўязнога турызму ў краіне і
прапанаваны шляхі іх пераадолення; вызначаны асноўныя перспектыўныя
напрамкі для далейшага развіцця ўязнога турызму ў Беларусі.
Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай работы. Выкарыстаныя
матэрыялы і вынікі дыпломнай работы з'яўляюцца дакладнымі. Работа выканана
самастойна.

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў работы. Вынікі працы могуць
быць выкарыстаны для працягу даследавання стану развіцця турысцкага
комплексу Рэспублікі Беларусь у будучыні.

ANNOTATION
1. The structure and scope of the thesis
The thesis consists of a task for the thesis, table of contents, essay, introduction,
three chapters, conclusion, 16 illustrations, 26 tables, a list of sources and literature. The
total volume of work is 86 pages. The list of sources and literature is 12 pages and
includes 117 items.
2. List of keywords
INBOUND TOURISM, EXPORTS OF TRAVEL SERVICES, TOURISM
PRODUCTS, TOURIST ARRIVALS, TOURIST DEMAND, MULTIPLIER EFFECT,
TOURISM
INFRASTRUCTURE,
STATISTICS,
SPECIALIZATION,
COMPETITIVENESS, NATIONAL PROGRAM.
3. Abstract text
The object of research is the market of tourist services in Belarus.
Subject of research is a set of factors of the socio-economic development of the
Republic of Belarus that affect the development of inbound tourism.
The purpose of the thesis is to assess the impact of inbound tourism on the
economic and social development of the country, to analyze the state of development of
the national tourist complex of the Republic of Belarus, to determine the main directions
of its development.
Research methods: comparative analysis method, statistical, tabular and graphical
methods.
The results and their novelty. In the course of the study the results and their novelty.
The role of inbound tourism in the economy of the Republic of Belarus and its impact on
the social sphere of the country is evaluated; the comparative analysis of the main
indicators characterizing the development of inbound tourism is given; the method of
assessing the socio-economic development of inbound tourism, involving the introduction
into practice of the tourism Support account is considered; the assessment of the
development of the tourist potential of the country and tourist infrastructure is given; the
statistical data related to tourism are analyzed; the main trends in the development of
inbound tourism in Belarus are determined; weaknesses in the development of inbound
tourism in the country are identified and ways to overcome them are proposed; the main
promising directions for the further development of inbound tourism in Belarus are
identified.
Authenticity of the materials and results of the diploma work. The materials used
and the results of the thesis are reliable. The work was done independently.
Recommendations on the usage. The results of the work can be used to continue the
study of the development of the tourist complex of the Republic of Belarus in the future.

