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АННОТАЦИЯ
1. Структура и объем магистерской диссертации
Магистерская работа состоит из оглавления, реферата, введения, трѐх
глав, заключения, списка использованной литературы. Общий объем работы
составляет 80 страниц.
2. Перечень ключевых слов
КЛАСТЕРНАЯ МОДЕЛЬ, КЛАСТЕР, ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ,
АГРОЭКОТУРИЗМ,
ВАЛОЖЫНСКIЯ
ГАСЦIНЦЫ,
МАССОВЫЕ
СОБЫТИЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
3. Содержание работы
Цель работы и ее актуальность: провести анализ кластерной модели,
в том числе со спецификой в туризме и с учетом опыта Республики Беларусь,
и оценить роль массовых событийных мероприятий как метода продвижения
кластеров.
Объект исследования – массовые мероприятия как инструмент
развития туристических кластеров Беларуси.
Предмет исследования – эффект от проведения местных событийных
мероприятий для продвижения туристической дестинации.
Методы исследования: анализ, синтез, аналогия, сравнение, интервью
и другие.
Научная новизна исследования: ранее в отечественных работах не
проводились исследования роли массовых событийных мероприятий в
продвижении туристических кластеров Беларуси.
Научная апробация результатов: результаты исследования отражены
в научных публикациях и были представлены на 2 научных конференциях.
Область возможного практического применения: результаты работы
могут быть использованы представителями туристических кластеров
Республики Беларусь для продвижения своих товаров и услуг.
Достоверность
материалов
и
результатов
исследования.
Исследованные материалы и результаты магистерской диссертации являются
достоверными. Автор работы подтверждает, что все заимствованные из
источников теоретические и методические положения и концепции
сопровождаются ссылками на их авторов.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
общей характеристики работы, трех глав, списка использованных
источников. Объем диссертации составляет 154 страницы, включая 1
таблицу, 12 рисунков, 11 приложений на 90 стр. и ссылок использованных
источников из 69 наименований на 7 стр.

АНАТАЦЫЯ
1. Структура і аб'ѐм магiстарскай дысертацыi
Магістарская
дысертацыя
складаецца
са
зместа, агульнай
характарыстыкi, уводзінаў, трох глаў, заключэння, cпіска літаратуры
Агульны аб’ѐм працы складае 80 старонак.
2. Пералік ключавых слоў
КЛАСТАРНАЯ
МАДЭЛЬ,
КЛАСТАР,
АГРАЭКАТУРЫЗМ,
ВАЛОЖЫНСКIЯ
ГАСЦIНЦЫ.
МАСАВЫЯ
ПАДЗЕЙНЫЯ
МЕРАПРЫЕМСТВЫ
3. Змест працы
Мэта работы і яе актуальнасць: правесці аналіз кластарнай мадэлі, у
тым ліку са спецыфікай ў турызме і з улікам вопыту Рэспублікі Беларусь, і
ацаніць ролю масавых падзейных мерапрыемстваў як метаду прасоўвання
кластараў
Аб'ект даследавання – масавыя мерапрыемствы як інструмент
развіцця турыстычных кластараў Беларусі.
Прадмет даследавання – эфект ад правядзення мясцовых падзейных
мерапрыемстваў для прасоўвання турыстычнай дэсцінацыі.
Метады даследавання: аналіз, сінтэз, аналогія, параўнанне, інтэрв'ю і
іншыя.
Навуковая навізна даследавання: раней у айчынных працах не
праводзіліся даследаванні ролі масавых падзейных мерапрыемстваў у
прасоўванні турыстычных кластараў Беларусі.
Навуковая апрабацыя вынікаў: вынікі даследавання адлюстраваны ў
аўтарскіх навуковых публікацыях і прайшлі апрабацыю на 2 навуковых
канферэнцыях.
Вобласць магчымага практычнага прымянення: вынікі працы могуць
быць выкарыстаны прадстаўнікамі турыстычных кластараў Рэспублікі
Беларусь для прасоўвання сваіх тавараў і паслуг.
Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў даследавання: даследаваныя
матэрыялы і вынікі магістарскай дысертацыі з'яўляюцца дакладнымі. Аўтар
працы пацвярджае, што ўсе запазычаныя з крыніц тэарэтычныя і метадычныя
палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.
Структура і аб'ем дысертацыі: дысертацыя складаецца з ўвядзення,
агульнай характарыстыкі работы, трох кіраўнікоў, спісу выкарыстаных
крыніц. Аб'ем дысертацыі складае 154 старонак, уключаючы 1 табліца, 12
малюнкаў, 11 дадатак на 90 стр. i спасылак выкарыстаных крыніц з 69
найменняў на 7 стр.

ANNOTATION
1. Structure and scope of the master’s thesis
This masters’s thesis consists of table of contents, master’s thesis abstract,
introduction, three chapters, conclusion, and list of references. Total scope of thesis
is 80 pages.
2. Keywords
CLUSTER
MODEL,
CLUSTER,
TOURIST
AGROECOTURISM, VOLOZHIN GASTINETS, MASS EVENTS

PRODUCT,

The purpose of the work and its relevance: to analyze cluster model
including its specific features in tourism and experience of the Republic of Belarus,
to assess the role of mass events for cluster promotion.
The object of the research is mass events as a tool for tourism cluster
development.
The subject of the study is local mass events impact on promotion of a
tourist destination.
Research methods: analysis, synthesis, analogy, comparison, interviews
and others.
Scientific novelty of the study. Previously, domestic studies did not pursue
research of the role of mass events in tourist cluster promotion in Belarus.
Scientific approbation of the results. The results of the research are
reflected in the author's scientific publications and have been tested at 2 scientific
conferences.
Possible practical application. The results of the study can be used by
representatives of tourist clusters in Belarus for promotion of their products and
services.
Reliability of materials and research results: the materials studied and the
results of the master's thesis are reliable. The author of the paper confirms that all
theoretical and methodical positions and concepts borrowed from sources are
accompanied by references to their authors.
Structure and scope of the dissertation: the thesis consists of an
introduction, a general description of the work, three chapters and a list of used
sources. The volume of the thesis is 154 pages, including 1 table, 12 figures, 11
appendix on 90 pages and references of used sources consisting of 69 titles on 7
pages.

