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УВОДЗІНЫ 

 

Распрацоўка стратэгічных планаў дакладна патрабуе прагназавання развіцця 

сацыяльна-эканамічных працэсаў на пэўную перспектыву. Звычайна, гэта няпросты 

інтэлектуальны працэс, які складаецца са спалучэння двух супрацьлеглых фактараў: 

экстрапаляцыі ў будучыню актуальных тэндэнцый і абгрунтавання вобразу (бачання) 

пажаданай ці прагназуемай будучыні. Ва ўмовах устойлівага развіцця метад экстрапаляцыі 

з’яўляецца асноўным, таму што дазваляе з большай доляй верагоднасці вызначыць рамкі і 

ўмовы стратэгічнага планавання. Ва ўмовах няпэўнасці на першы план выходзіць уменне 

вызначыць і рэалізаваць вобраз пажаданай будучыні, выбраць з самых разнастайных і 

рознанакіраваных тэндэнцый тыя, якія маюць найбольшую верагоднасць рэалізацыі ў 

сацыяльна-эканамічных рэаліях на працягу 5–10 год. 

Сёння, ва ўмовах негатыўных наступстваў пандэмі COVID-19 і геапалітычнага 

крызісу ва Усходняй Еўропе магчымасці метаду экстрапаляцыі пры стартэгічным 

планаванні абмежаваныя. Большую важкасць набывае абгрунтаванне пажаданай будучыні 

з улікам магчымасцяў суб’екта гаспадарання і абраных ім прыярытэтаў. Пры гэтым 

некаторя глабальныя тэндэнцыі, якія сфармаваліся ў пачатку ХХІ ст., захоўваюць сваё 

значэнне пры любых непрадказальных геапалітычных камбінацыях. Тут мы маем на ўвазе 

найперш экалагічныя, сацыяльна-дэмаграфічныя і тэхналагічныя трэнды. 

 Публікацыя падрыхтавана ў рамках рэалізацыі ініцыятывы «Турыстычны кластар 

Лідскага раёна». Ініцыятыва рэалізуецца ў рамках праекта «Падтрымка эканамічнага 

развіцця на мясцовым узроўні ў Рэспубліцы Беларусь», які фінансуецца Еўрапейскім Звязам 

і рэалізуецца Праграмай развіцця ААН (ПРААН) у партнёрстве з Міністэрствам эканомікі 

Рэспублікі Беларусь. Прыведзеная інфармацыя не адлюстроўвае афіцыйную пазіцыю 

Еўрапейскага саюза, ПРААН і Міністэрства эканомікі Рэспублікі Беларусь. 
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1. ТУРЫСТЫЧНЫ ПАТЭНЦЫЯЛ ЛІДСКАГА РАЁНА:  

ЛАКАЛЬНЫ І РЭГІЯНАЛЬНЫ ЎЗРОЎНІ 

 

1.1 Рэсурсная база развіцця турыстычнага кластара Лідскага раёна 

 

Лідскі раён – гэта тэрытарыяльна-адміністратыўная адзінка ў складзе Гродзенскай 

вобласці Рэспублікі Беларусь. У 2021 г. колькасць насельніцтва Лідскага раёна склала 

134 731 чалавек, у т.л. гарадскога насельніцтва – 113 472 чалавекі і сельскага насельніцтва 

– 21 259 чалавек. На фоне агульных неспрыяльных дэмаграфічных тэндэнцый у рэспубліцы 

Лідскі раён вылучаецца нязначнымі паказчыкамі страты насельніцтва і невялікім ростам 

колькасці гарадскога насльніцтва. Такі вынік дасягаецца за кошт устойлівага прыросту 

насельніцтва адміністратыўнага цэнтра – горада Ліды, насельніцтва якога на 1 студзеня 

2021 г. дасягнула 103 391 чалавек. Другім буйным населеным пунктам з’яўляецца горад 

Бярозаўка з насельніцтвам 10 081 чалавек. У цэлым насельніцтва Лідскага раёна складае 

13,2 % ад агульнай колькасці насельніцтва Гродзенскай вобласці. 

Па колькасці насельніцтва Лідскі раён з’яўляецца самым вялікім раёнам Гродзенскай 

вобласці і саступае толькі гораду Гродна, як самастойнай терытарыяльна-адміністратыўнай 

адзінцы з насельніцтвам у 357 510 чалавек. Наступныя за Лідскім раёнам па колькасці 

насельніцтва тэрытарыяльна-адміністратыўныя адзінкі Гродзенскай вобласці ў два разы 

саступаюць яму па дадзенаму паказчыку: Ваўкавыскі раён – 67 173 чалавекі і Слонімскі 

раён – 62 962 чалавекі. Працаздольнае насельніцтва ў 2021 г. складала 57,6 % ад усяго 

насельніцтва раёна. Аналагічны паказчык па Гродзенскай вобласці быў крыху ніжэй – 

56,2 %. Узровень зарэгістраванага безпрацоўя ў Лідскім раёне адпавядаў сярэдняму па 

вобласці – 0,2 % працаздольнага насельніцтва. Па прычыне таго, што ў склад Лідскага раёна 

ўваходзяць адразу два горада, то раён вылучаецца самай высокай шчыльнасцю 

насельніцтва ў Гродзенскай вобласці – 87 чалавек на 1 км². У целым па вобласці гэты 

паказчык у два разы меншы – 41 чаловек на 1 км². Такая высокая антрапагенная нагрузка 

перашкаджае шырокаму выкарыстанню прыродных турыстычных рэсурсаў. 

Сацыяльна-дэмаграфічнай асаблівасцю Лідскага раёна з’яўляецца вялікая ўдзельная 

вага гарадскога насельніцтва – 84,2 %. Паколькі спрос на турысцка-экскурсійныя паслугі 

фармуе найперш гарадское насельніцтва, то можна сказаць, што Лідскі раён валодае 

дастаткова ёмістым турыстычным рынкам для развіцця выязнога і ўнутранага турызму, а 

таксама неабходнымі працоўнымі рэсурсамі для развіцця ўязнога турызму (больш высокі 

узровень кваліфікацыі і агульнай культуры ў гарадскога насельніцтва, якое пераважна 

занятае ў сферы паслуг). 

Сур’ёзнай канкурэнтнай перавагай Лідскага раёна для развіцця турызму з’яўляецца 

яго знаходжанне ў цэнтральнай частцы Гродзенскай вобласці. Насельніцтва Гродзенскай 

вобласці размяшчаецца надзвычай нераўнамерна. У 2021 г. на терыторыі шасці суседніх 

раёнаў на паўночным-захадзе вобласці, якія аб’яднаныя аўтамабільнымі і чыгуначнымі 

шляхамі – Гродзенскага з горадам Гродна, Лідскім, Мастоўскім, Шчучынскім, Воранаўскім 
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і Іўеўскім – пражывала 648 500 чалавек ці 63,7 % усяго насельніцтва Гродзенскай вобласці. 

У трох паўночна-ўсходніх раёнах вобласці – Астравецкім, Ашмянскім і Смаргонскім – 

пражывала 109 528 чалавек ці 10,8 % насельніцтва вобласці. На астатнія 9 з 17 раёнаў 

Гродзенскай вобласці, якія знаходзяцца пераважна на левым беразе Нёмана, прыходзіцца 

толькі чвэрць насельніцтва вобласці – 25,5 %. Такім чынам, Лідскі раён знаходзіцца на 

тэрыторыі, дзе жыве большая частка насельніцтва Гродзенскай вобласці, што адкрывае 

шырокія перспектывы для развіцця ўнутранага турызму на ўзроўні регіёну: арганізацыя 

тураў выхаднога дня, івэнт і тэматычных тураў і г.д. 

Праз тэрыторыю раёна праходзіць сучасная аўтамагістраль М 6 Мінск – Гродна, а 

г. Ліда з’яўляецца самым буйным вузлом беларускай чыгункі ў Гродзенскай вобласці. 

Самымі вялікімі населенымі пунктамі па суседству с горадам Лідай з’яўляюцца: Навагрудак 

(28 199 чалавек) на паўднёвым-усходзе – 55 км, Вільнюс (588 412 чалавек) на поўначы – 

100 км, Гродна (357 510 чалавек) на захадзе – 110 км і Мінск (2 009 786 чалавек) на ўсходзе 

– 165 км. Такім чынам, у паўднёвым накірунку па прычыне невялікай колькасці 

насельніцтва і адсутнасці вялікіх гарадоў патэнцыяльны рынак турыстычных паслуг для 

Лідскага раёна нязначны. Як найбольш перспектыўныя рынкі турыстычных паслуг для 

Лідскага раёна варта разглядаць наступныя тры сегменты: 

• Лакальны, які ўключае Лідскі раён і суседнія з ім раёны Гродзенскай вобласці на 

правым беразе Нёмана: Воранаўскі, Іўеўскі і Шчучынскі. Агульная колькасць 

насельніцтва ў гэтым лакальным регіёне складае 214 309 чалавек ці 21 % ад усяго 

насельніцтва Гродзенскай вобласці. 

• Нацыянальны, размешчаны ўздоўж аўтамагістралі М 6 і злучаны чыгункай з двума 

ключавымі цэнтрамі, Мінскам і Гродна. Колькасць патэнцыяльных кліентаў – каля 

2,4 млн. чалавек ці 25 % насельніцтва рэспублікі. 

• Міжнародны, лакалізаваны ў городзе Вільнюсе, фактычнае насельніцтва якога з 

улікам асобаў, якія жывуць і працуюць часова, перавышае 700 тыс. чалавек. 

На сённяшні дзень нацыянальны сегмент патэнцыяльнага рынку турыстычных 

паслуг Лідскага раёна (Мінск – Гродна) з’яўляецца гарантаваным рынкам збыту незалежна 

ад знешнепалітычных праблем. Міжнародны сегмент – гэта перспектыўны турыстычны 

рынак, выхад на які залежыць ад складаных знешнепалітычных працэсаў, якія знаходзяцца 

па-за камепетэнцыяй і ўплывам адміністрацыі Лідскага раёна і ўдзельнікаў ініцыятывы 

«Турыстычны кластар Лідскага раёна». Лакальны сегмент выконвае найперш функцыю 

падтрымкі. Ён дазваляе захаваць спрос на прапанову з боку мясцовай сферы паслуг у нізкі 

турыстычны сезон, які ў краінах Усходняй Еўропы складае не менш за сем месяцаў – з 

кастрычніка па красавік уключна. 

Большая частка тэрыторыі Лідскага раёна размяшчаецца па правым беразе адной з 

самых вялікіх і гістарычна вядомых беларускіх рэк – Нёмана. У геаграфічным плане – гэта 

тэрыторыя Лідскай раўніны – фізіка-геаграфічнага рэгіёна з нязначным дыяпазонам 

вышынь, да 5 м, якая крыху паніжаецца да поўдня да цячэння ракі Нёман. Пахатныя землі 

займаюць каля 34 % тэрыторыі раёна, ляса крыху больш 27 % і лугі – каля 20 %. На 
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тэрыторыі раёна размяшчаюцца Дакудаўскае і Дзітвянскае балоты. Карысныя выкапні: 

торф, гліны лёгкаплаўкія, крэйда, пясчана-гравійны матэрыял і будаўнічы пясок. Па 

тэрыторыі Лідскага раёна працякае некалькі невялікіх рэк – правых прытокаў Нёмана: 

Дзітва, Нарва, Лідзейка. Рэкы Жыжма і Гаўя прыблізна адпавядаюць усходняй мяжы раёна, 

а рака Лебяда – заходняй мяжы. 

Клімат на тэрыторыі Лідскага раёна ўмерана-кантынентальны. Сярэдняя 

тэмпература студзеня складае –4,5°С, ліпеня +18,5°С. Частая змена цыклонаў і 

антыцыклонаў над Лідскай раўнінай з’яўляецца прычынай неўстойлівага надвор’я. 

Пахмурныя дні складаюць 85 % у зімовы перыяд і 50 % у летні перыяд. Пераважаюць 

заходнія, паўднёвыя і паўднёва-заходнія вятры. Павышаная вільготнасць паветра і высокая 

воблачнасць прыводзяць да выпадзення большай колькасці ападкаў, асабліва ў цёплую 

палову года. Найбольшая колькасць ападкаў прыходзіцца на самыя папулярныя 

турыстычныя месяцы – ліпень і жнівень. Працягласць перыяду са снежным покрывам 

складае ад 70 сутак, але ў апошнія гады ўстойлівае снежнае покрыва ў зімовы перыяд 

фармуецца ўсё радзей.  

Такім чынам, Лідскі раён не валодае відавочна ўнікальнымі прыродна-кліматычнымі 

рэсурсамі для развіцця масавага рэкрэацыйнага турызму па мадэлі «Турызм трох S» (ад 

англійскіх словаў «Sea, Sun, Sand» – мора, сонца і пясок). Апора на прыродныя 

турыстычныя рэсурсы пры прамоцыі тавараў і паслуг ініцыятывы «Турыстычны кластар 

Лідскага раёна» магчымая толькі пры фармаванні эксклюзіўных прыродазнаўчых тураў для 

невялікіх турыстычных груп, сфармаваных на мадэлі «мяккага турызму» і прынцыпах 

«эканомікі ўражанняй» (уключэнне гасцей у мясцовы традыцыйны ўклад жыцця і 

фармаванне яркіх эмацыйных уражанняў ад непасрэднага знаёмства з некранутымі 

чалавекам экасістэмамі лясоў і балот). 

Развіццю на тэрыторыі Лідскага раёна «зялёнага» турызму (укл. сельскі і экалагічны) 

у яго шырокім разуменні можа спрыяць той факт, што па аб’ектыўных прыродна-

кліматычным прычынах сельская гаспадарка Лідскага раёна па ўзроўні свайго развіцця 

саступае сярэднім паказчыкам па Гродзенскай вобласці. У адпаведнасці з афіцыйнымі 

статыстычнымі дадзенымі за 2014–2020 гг. урадлівасць зерневых і зернебабовых культур, 

бульбы, гародніны і цукровых буракоў, а таксама надоі малака ў раёне былі значна ніжэй 

за сярэднія паказчыкі па вобласці. Як паказвае вопыт еўрапейскіх краін, у такім выпадку 

сельскагаспадарчыя прадпрыемствы пачынаюць дыверсіфіцыраваць напрамкі гаспадарчай 

дзейнасці, адмаўляюцца ад апрацоўкі самых неўрадлівых ўчасткаў, ствараюць на гэтых 

тэрыторыях сельскія заапаркі (з магчымасцю аказання паслуг па заатэрапіі для дзяцей з 

асаблівасцямі развіцця), палі для гольфа, пляцоўкі для актыўных ролевых гульняў (ад 

гістарычных рэканструкцый да пейнтбола), тэматычныя паркі, звязаныя з мясцовымі 

гісторыка-культурнымі традыцыямі (ятвягі, варагі і г.д). 

Намнога большым турыстычным патэнцыялам валодаюць гісторыка-культурныя 

турыстычныя рэсурсы Лідскага раёна. Спіс матэрыяльных нерухомых гісторыка-
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культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь на тэрыторыі раёна ўключае ў сябя 38 

аб’ектаў: 

1 аб’ект – «0» катэгорыі (аб’екты з асноўнага ці папярэдняга Спіса Сусветнай 

спадчыны ЮНЕСКА): пункт Геадэзічнай дугі Струвэ ў в. Дакудава; 

1 аб’ект – «1» катэгорыі (унікальныя аб’екты міжнароднога значэння): Лідскі замак 

XIV в.; 

4 аб’екта – «2» катэгорыі (гісторыка-культурныя каштоўнасці рэспубліканскага 

значэння): касцел Уздвіжання Святого крыжа ў г. Лідзе XVIII в., ансамбль былога 

манастыра піяраў у г. Лідзе 1797–1824 гг., будынак пошты ў г. Лідзе 1930 г., Міхайлаўскі 

касцёл у в. Белагруда 1900–1905 гг.; 

32 аб’екты – «3» катэгорыі (гісторыка-культурныя каштоўнасці рэгіянальнага 

значэння): 14 помнікаў археалогіі, 8 помнікаў сакральнай архітэктуры, 5 помнікаў гісторыі, 

звязаных з гісторыяй Вялікай Айчыннай вайны, 3 асобных будынка і 2 сядзібы (адна з іх 

захавалася часткова). 

На тэрыторыі Лідскага раёна аб’екты са Спіса матэрыяльных нерухомых гісторыка-

культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь размешчаны надзвычай нераўнамерна. 10 

аб’ектаў знаходзяцца ў г. Ліда, сюды адносяцца адзіны ў раёне абект «1» катэгорыі і тры 

аб’екта з чатырох «2» катэгорыі. 3 аб’екта знаходзяцца ў аг. Беліца. Па 2 аб’екта ёсць у 

Белагрудзе, Ганчарах і Пескаўцах. Необходна адзначыць, што помнікі археалогіі маюць 

надзвычай нізкі ўзровень візуалізацыі і актыўнасці, і практычна не выкарыстоўваюцца ў 

экскурсійнай рабоце ў якасці аб’ектаў паказу. Такім чынам, у турыстычна-экскурсійнай 

рабоце на тэрыторыі Лідскага раёна могуць быць выкарыстаны толькі 24 аб’екты з 38, 

унесеных у Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь. У 

г. Ліда знаходзяцца 10 з іх, у тым ліку найбольш каштоўныя аб’екты «1» і «2» катэгорыі. 

У Лідскім раёне толькі адзін унікальны элемент нематэрыяльнай спадчыны 

ўключаны ў Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь. 

Гэта традыцыйнае белаўзорыстае ткацтва Панёмання, якое адрадзілі на базе Лідскага 

раённага цэнтра культуры і народнай творчасці. Акрамя гэтага майстры Лідскага раённага 

цэнтра культуры і народнай творчасці захоўваюць і папулярызуюць дзве народныя 

традыцыі, характэрныя для ўсяго Панёмання: мастацкія практыкі саломопляцення і 

выцінанкі (вырэзвання ажурных узораў і выяваў з паперы). Нематэрыяльная культурная 

спадчына валодае значным турыстычным патэнцыялам, асабліва ў плане арганізацыі 

анімацыйных праграм і паслуг. Лідскі раён можа прапанаваць тры такія паслугі, звязаныя з 

традыцыйнымі рамёствамі, але ўсе яны лакалізаваны ў г. Лідзе. 

Параўнальныя дадзеныя па асноўным гісторыка-культурным турыстычным 

ресурсам Лідскага раёна з суседнімі терытарыяльна-адміністратыўнымі адзінкамі 

прыведзены ў табліцы 1. У табліцу не ўключаны раёны, якія знаходзяцца на левым беразе 

Нёмана – Дзятлаўскі, Навагрудскі і Карэліцкі, якія з пункту гледжання лагістыкі і 

асаблівасцей гісторыка-культурнай спадчыны патэнцыяльна ўтвараюць асобны 

турыстычны кластар. Хаця для тураў, прысвечаных сярэдневечнай тэматыцы працягласцю 
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3–5 дзён, магчыма кааперацыя Лідскага, Смаргонскага, Навагрудскага раёнаў (замкі ў 

Лідзе, Навагрудку, Гальшанах і Крэва). У табліцы 1 не ўлічваўся адзіны на тэрыторыі раёна 

аб’ект матэрыяльнай нерухомай спадчыны – Геадэзічная дуга Струвэ ў в. Дакудава, 

уключаная ў Спіс Сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. Пункты Геадэзічнай дугі Струвэ ёсць у 

кожным раёне лакальнага рэгіёну, але іх нізкая ступень візуалізацыі не дазваляе шырока 

выкарыстоўваць дадзены аб’ект у якасці самастойнай турыстычнай славутасці. Таксама ў 

табліцы 1 не ўлічваліся элементы нематэрыальнай культурнай спадчыны Панёмання, 

распаўсюджаныя на ўсёй тэрыторыі Гродзенскай вобласці: саломапляценне і выцінанка. 

 

Табліца 1 

 

Раёны 

Колькасць помнікаў матэрыяльнай 

спадчыны па катэгорыях 

Колькасць 

помнікаў 

нематэрыяльнай 

спадчыны 
«0» і «1» «2» «3» 

Лідскі 1 4 32 1 

Воранаўскі – 5 24 1 

Іўеўскі – 3 23 – 

Шчучынскі 1 10 34 1 

Усяго па лакальнаму рэгіёну 2 22 113 3 

Усяго па Гродзенскай вобласці 21 126 550 19 

 

Як бачна з Табліцы 1 на тэрыторыі Лідскага раёна і лакальнага рэгіёна з чатырох 

раёнаў Панёмання (Лідскі, Воранаўскі, Іўеўскі і Шчучынскі) ёсць толькі тры ўнікальныя 

помнікі з асноўнага і папярэдняга спіса ЮНЕСКА і аб’ектаў міжнароднага значэння: Лідскі 

замак, царква-крэпасць у в. Мураванка і пять пунктаў Геадэзічнай дугі Струвэ. Таксама 

адносна невялікая колькасць аб’ектаў «2» катэгорыі – республіканскага значэння. У целым, 

найбольш рэпрезентатыўнымі і атрактыўнымі (прывабнымі) з’яўляюцца гісторыка-

культурныя аб’екты «0», «1» і «2» катэгорыі, якія складаюць толькі 13,5 % ад усіх помнікаў 

матэрыяльнай нерухомай культурнай спадчыны на тэрыторыі лакальнага рэгіёна Лідскага, 

Воранаўскага, Іўеўскага і Шчучынскага раёнаў. У той час, як у цэлым па Гродзенскай 

вобласці гэты паказчык складае 26,7 %. Вялікая ўдзельная вага аб’ектаў «3» катэгорыі – 

гісторыка-культурных каштоўнасцей рэгіянальнага значэння – патрабуе павышэння іх 

турыстычнага патэнцыяла за кошт дадатковых паслуг і прадуктаў. 

Такім чынам, просты паказ славутых месцаў не можа разглядацца, як дастатковая 

падстава для развіцця турысцка-экскурсійных паслуг у межах турыстычнага кластара 

Лідскага раёна. Необходна распрацаваць шырокі спектр дадатковых паслуг, звязаных з 

турыстычнай анімацыяй, актыўнымі практыкамі і ўражаннямі турыстаў. Крэатыўны 

патэнцыял мясцовай супольнасці павінен кампенсаваць недастатковы ўзровень 

папулярнасці і ўнікальнасці большай часткі лакальных турыстычных рэсурсаў. 

Адносна невялікая колькасць помнікаў гісторыі і культуры на тэрыторыі Лідскага 

раёна часткова кампенсуецца падтрымкай, якую мясцовыя ўлады аказваюць  ініцыятывам 
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у вобласці культуры і мастацтва. У 1993 г. у Лідзе з’явіўся першы ў незлежнай Рэспубліцы 

Беларусь помнік беларускаму асветніку і першадрукару Франціску Скарыне. У 2019 г. 

побач з Лідскім замкам быў устаноўлены велічны манумент заснавальніку горада князю 

Гедыміну. У пачатку XXI ст. Ліду ўпрыгожыў шэраг гарадскіх скульптур. Самай вядомай 

сярод іх стаў «Камандзіровачны» (2008 г.) каля гасцініцы «Ліда». З 2019 г. у рамках 

прыватнай ініцыятывы на базе старой разбуранай сядзібы Пуслоўскіх у в. Дворышча 

аднаўляецца гістарычны комплекс будынкаў, асновай якой з’яўляецца стары каменны 

млын. Сёння – гэта загарадны комплекс «Вольны млынар», які прапануе шырокі спектр 

турысцка-экскурсійных і анімацыйных паслуг. Усе гэтыя аб’екты з’яўляюцца папулярнымі 

ў турыстаў славутасцямі, хаця афіцыйна яны не ўключаны ў Дзяржаўны спіс гісторыка-

культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь. Такім чынам, культурныя і творчыя 

ініцыятывы здольныя кампенсаваць адносна невялікую колькасць гісторыка-культурных 

помнікаў і павысіць прываблівасць Лідскага раёна для айчынных і замежных турыстаў. 

Асобным турыстычным ресурсам з’яўляюцца людзі. Згодна экспертам Сусветнай 

турыстычнай арганізацыі (UNWTO), у пачатку XXI ст. у сувязі з агульнымі тэндэцыямі 

сталення насельніцтва, росту ўзроўня адукацыі і экалагічнай адказнасці пачаўся пераход ад 

традыцыйнай мадэлі экстенсіўнага, масавага «турызму трох S» да мяккай мадэлі 

ўстойлівага развіцця «турызму трох L» (ад англійскіх словаў «Leisure, Lore, Landscape» – 

вольны час, звычаі і пейзаж). Для краін, якія не маюць выдатных прыродных турыстычных 

рэсурсаў («мора – горы»), такіх як Беларусь, новыя трэнды адкрываюць унікальныя 

магчымасці для развіцця турызму. У мадэлі «Трох L» асобнае месца займаюць звычаі – 

унікальныя, характэрныя для канкрэтнай этнакультурнай групы традыцыі, рамёствы, 

промыслы, якія перадаюцца ў вуснай форме ў працэсе непасрэдных зносін з пакалення ў 

пакаленне.  

У такім кантэксце Лідскі раён і суседнія з ім Воранаўскі, Іўеўскі і Шчучынскі раёны 

з’яўляюцца самымі шматнацыянальнымі тэрытарыяльна-адміністратыўнымі адзінкамі ў 

Рэспубліцы Беларусь, дзе па сённяшні дзень пражывае польскае, літоўскае і татарскае 

насельніцтва, а таксама захаваліся шматлікія помнікі, звязаныя з гісторыяй і культурай 

яўрэйскага народа на беларускай зямлі. Супастаўляльныя дадзеныя па выніках перапісу 

насельніцтва 2019 г. па нацыянальнаму складу жыхароў Лідскага раёна ў параўнанні з 

суседнімі тэрытарыяльна-адміністратыўнымі адзінкамі прыведзены ў табліцы 2. 

Табліца 2 

 

 Нацыянальны склад насельніцтва ў % 

Беларусы  Рускія Палякі Украінцы Літоўцы Татары 

Лідскі раён 51,4 9,4 35,3 1,7 0,1 0,1 

Вораноўскі раён 13,0 3,0 80,8 0,6 1,6 0,1 

Іўеўскі раён 79,6 2,4 15,4 0,3 – 1,8 

Шчучынскі раён 45,0 6,4 46,4 1,3 – – 

Гродзенская вобласць 66,7 8,2 21,5 1,4 0,2 0,2 

Рэспубліка Беларусь 84,9 7,5 3,1 1,7 0,1 0,1 
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Такім чынам, выразнай асаблівасцю Лідскага раёна і суседніх тэрытарыяльна-

адміністратыўных адзінак з’яўляецца шматнацыянальны склад насельніцтва, якое з даўніх 

часоў жыве ў правабярэжнай частцы Нёмана і беражліва захоўвае спрадвечныя культурныя 

традыцыі. Этнакультурная разнастайнасць вылучанага лакальнага рэгіёну дазваляе яго 

паспяхова пазіцыянаваць на нацыянальным узроўні, як унікальны гістарычны рэгіён 

этнакультурнай разнастайнасці, і на яго аснове фармаваць шырокі асартымент турысцка-

экскурсійных прадуктаў, звязаных з аўтэнтычнымі традыцыямі і звычаямі мясцовага 

насельніцтва. 

 

1.2 Асаблівасці турыстычнай індустрыі Лідскага раёна 

 

Пры аналізе турыстычнай індустрыі Лідскага раёна варта адзначыць, што 

канкурэнтаздольная турыстычная галіна аказвае істотны ўплыў на развіццё нацыянальнай і 

рэгіянальнай эканомікі. Гэты эфект прынята называць тэрмінам “турыстычны 

мультыплікатар”. Гэта каэфіціыент, які паказвае велічыню ўскоснага ўплыву турызму на 

эканоміку. У сучаснай эканамічнай навуцы адносна поўна разлічаны комплексныя 

турыстычныя мультыплікатары для невялікіх астраўных дзяржаў, эканоміка якіх 

грунтуецца на турыстычных паслугах, а турыстычны паток арганізаваных і 

неарганізаваных турыстаў можа быць дастаткова дакладна вызначаны праз аналіз дзейнасці 

аэрапортаў і портаў. Для вялікіх, шматгаліновых эканомік разлік такога каэфіцыента 

зрабіць складаней. Зразумела, што разлікі патрабуюць дэтальнага аналізу статыстыкі і 

ажыццяўляюцца па канкрэтнаму паказчыку: прадажах, вытворчасці, прыбытках або 

занятасці. Інакш кажучы, турыстычны мультыплікатар імкнецца зафіксаваць колькі разоў 

адзін “турыстычны” рубель прынясе прыбытак мясцовай супольнасці. Адпаведна з гэтым 

вылучаюць тры ўзроўня: 

• Прамыя прыбыткі фармуюцца за кошт непасрэдных выдаткаў турыстаў пры набыцці 

турыстычных прадуктаў (турфірмы, гатэлі, прадпрыемствы гандлю і грамадскага 

харчавання, транспортныя прадпрыемствы, установы культуры, майстры сувенірнай 

прадукцыі і іншыя суб’екты гаспадарання турыстычнай індустрыі). 

• Ускосныя прыбыткі генерыруюцца за кошт плацяжоў суб’ектаў гаспадарання 

турыстычнай галіны сваім пастаўшчыкам (будаўніцтва і рамонт, пакупка мэблі і 

абсталявання, камунальныя і фінансавыя паслугі, паслугі сувязі і г.д.). 

• Сімулятыўныя прыбыткі – гэта заработная плата персанала ўсіх вышэйузгаданых 

прадпрыемстваў і арганізацый (усіх, хто ўзяты на працу ў сувязі з развіццём 

турыстычнай галіны), якая будзе выдадкавана па месцы пражывання і станоўча 

паўплывае на мясцовую эканоміку (попыт, продажы і г.д.). 

Такім чынам, развіццё турызму – гэта не проста галіновая дыверсіфікацыя Лідскага 

раёна, але і развіццё новых магчымасцяў для традыцыйных напрамкаў развіцця мясцовай 

эканомікі. 
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У Гродзенскай вобласці Лідскі раён вылучаецца высокім узроўнем развіцця 

прамысловасці. На яго тэрыторыі паспяхова працуюць 26 буйных прамысловых 

прадпрыемстваў, у тым ліку 12 прадпрыемстваў машынабудавання і металаапрацоўкі, 7 

прадпрыемстваў харчовай прамысловасці, 3 прадпрыемствы хімічнай і нафтахімічнай 

прамысловасці. Шырока вядома ў краіне і за яе межамі прадукцыя такіх лідскіх 

прадпрыемстваў, як ААТ «Лідскае піва», ААТ «Лідахлебпрадукт», ААТ 

«Лідахарчканцэнтраты», ААТ «Лакафарба», ААТ «Кіруючая кампанія холдынга 

«Лідсельмаш», ААТ «Шклозавод «Нёман» і інш. У будаўнічым комплексе Лідскага раёна 

ўдзельнічае 27 арганізацый усіх форм уласнасці. 

Вялікія прамысловыя прадпрыемствы стымулююць развіццё мелкага і сярэдняга 

бізнэсу, асабліва ў сферы паслуг. У 2021 г. у Лідском раёне было зарэгістравана 1 362 

камерцыйныя і некамерцыйныя арганізацыі (юрыдычныя асобы), апрача гэтага сюды 

адносяцца звыш 80 замежных прадпрыемстваў, і каля 5 тыс. індывідуальных 

прадпрымальнікаў. Гандлёвая сетка раёна налічвала 1 023 рознічных гандлёвых аб’ектаў. 

146 аб’ектаў грамадскага харчавання мелі 8 899 пасадачных месцаў. На жаль, у 

адпаведнасці з афіцыйнай статыстыкай, у 2020 г. удзельная вага стратных арганізацый у 

Лідскім раёне складаў 17,0 % пры аналагічным паказчыку па ўсёй Гродзенскай вобласці 

18,7 %. Развіццё турызму, як адносна новай галіны для мясцовай эканомікі, магло б 

зменшыць колькасць стратных прадпрыемстваў і арганізацый. 

Па ўзроўню развіцця малога і сярэдняга бізнэсу Лідскі раён займае адну з перадавых 

пазіцый у вобласці і рэспубліцы. У 2019 г. на 1 тыс. жыхароў тут прыходзілася больш за 38 

індывідуальных прадпрымальнікаў (ІП). У той самы час як па вобласці і краіне гэты 

паказчык вагаўся на ўзроўні 23–24 ІП. Большая частка суб’ектаў малога бізнэсу Лідскага 

раёна ажыццяўляе гаспадарчую дзейнасць у сферы рознічнага гандлю, перавозак і аказання 

бытавых паслуг. Пры гэтым традыцыйныя для малога бізнэсу турыстычныя і гасцінічныя 

паслугі займаюць адносна невялікае месца ў галіновай структуры малога і сярэдняга бізнэсу 

Лідскага раёна. 

Выніковыя паказчыкі 2020 г. па дзейнасці мікраарганізацый, малых і сярэдніх 

арганізацый Лідскага раёна і найбольш паспяховых у гэтай сферы тэрытарыяльна-

адміністратыўных адзінак Гродзенскай вобласці прыведзены ў табліцы 3. 

Табліца 3 

 

Терытарыяльна-

адміністратыўная 

адзінка 

Колькасць 

мікр., малых і 

сярэдніх 

арганізацый 

Колькасць 

работнікаў, 

чал. 

Выручка ад 

рэалізацыі 

прадукцыі і 

паслуг, 

млн. руб. 

Рэнтабельнасць 

продаж, % 

Удзельная вага 

стратных 

арганізацый, % 

Лідскі раён 1 054 9 806 630,9 8,5 16,1 

г. Гродна 3 680 29 918 2 759,9 7,6 22,3 

Гродзенскі раён 813 7 453 726,6 11,4 20,4 

Смаргонскі раён 414 4 355 458,0 20,9 13,6 

Ваўкавыскі раён 338 3 597 293,8 5,3 22,1 
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Такім чынам, сфера малого і сярэдняга бізнэсу Лідскага раёна стварае працоўныя 

месцы амаль для 10 тыс. чалавек і патрабуе пашырэння рынку за кошт развіцця 

рэгіянальнай турыстычнай галіны. 

Асноўнымі сродкамі размяшчэння на тэрыторыі Лідскага раёна ў 2021 г. сталі: 

• гасцініца «Ліда» Лідскага ДУП ЖКГ (152 нумеры на 195 месцаў); 

• гасцініца «Кантынент» СЗАТ «Ліпласт-СпБ» (24 нумеры на 30 месцаў); 

• гасцініца «Цэнтральная» (9 нумяроў на 11 месцаў); 

• матэль ЧТУП «Ліда драйв плюс» (11 нумераў на 20 месцаў); 

• хостэл «Перакрыжаванне» (16 нумяроў на 41 месца); 

• кемпінг (15 месцаў). 

Агульная колькасць месцаў для размяшчэння ў Лідскім раёне складае 312 ці 12,2 % 

ад аднаразовай ўмяшчальнасці гасцініц і аналагічных сродкаў размяшчэння ў Гродзенскай 

вобласці. У лютым 2021 г. спыніла сваю работу гасцініца «Экватар» СЗАТ «Ліпласт-СпБ». 

Прычына – адсутнасць гасцей ва ўмовах доўгай пандэміі COVID-19. З 2022 г. паслугі 

размяшчэння пачаў аказваць гасцінічны комплекс-кафэ «Гасціны двор» у в. Цыбары на 

аўтамагістралі М 6 (14 койка-месцаў). Асноўныя вынікі работы гасцінічнай галіны Лідскага 

раёна за апошнія гады прадстаўлены ў табліцы 4. 

Табліца 4 

 

 Каэфіцыент загрузкі 

гасцініц у % 

Усяго гасцей, 

чалавек 

У т.л. замежных, 

чалавек 

2019 34,9 19 899 9 966 

2020 6,4 7 284 2 262 

2021 11,8 12 125 1 403 

 

Відавочная тэндэнцыя да змяншэння колькасці і долі замежных гасцей у гасцініцах 

Лідчыны. Ва ўмовах абвастрэння знешнепалітычнай абстаноўкі гэта тэндэнцыя захаваецца 

ў бліжэйшыя гады. Наўрад ці атрымаецца кампенсаваць сітуацыю за кошт турыстаў з Расіі, 

бо, у адрозненні ад Брэста, Віцебска або Мінска, горад Ліда не мае ўстойлівага вобразу і, 

тым больш, іміджу на турыстычным рынку Расійскай Федэрацыі. Рэальныя магчымасці для 

аднаўлення паказчыкаў сярэдняй загрузкі гасцініц дае толькі унутраны турыстычны рынак. 

У адпаведнасці з дадзенымі Нацыянальнага статыстычнага камітэта Республікі 

Беларусь, каэфіцыент загрузкі гасцініц і аналагічных сродкаў размяшчэння ў краіне па 

выніках 2021 г. склаў 25,4 %, а па Гродзенскай вобласці – 23,3 %. Па Лідскаму раёну гэты 

паказчык у два разы меншы, чым у целым па вобласці. Відавочна, што раён недастаткова 

выкарыстоўвае свой патэнцыял у якасці дэстынацыі на рынку унутранага і выязднога 

турызму, а госці Лідчіны з’яўляюцца не столькі турыстамі, колькі экскурсантамі, якія 

вандруюць па раёне транзітам па розных турысцка-экскурсійных маршрутах. Між тым, 

базавой адзінкай для продажу ў турыстычнай індустрыі з’яўляецца т. зв. «ВВ» (ад 

англійскага «Bed & Breakfast» – начлег і сняданак), а гісторыка-культурныя славутасці – 
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гэта хутчэй маркетынгавы інструмент па прыцягеннню кліентаў, бо продажы ўваходных 

білетаў установамі культуры надзвычай рэдка здольныя агрэгіраваць значныя прыбыткі. 

Санаторна-курортныя установы ў Лідскім раёне прадстаўлены адзіным санаторыем 

«Вясёлка» («Радуга»), размешчаным на поўдні раёна, каля в. Дакудава, там аказваюць 

комплекс лекава-рэабілітацыйных, аздараўляльных і рэлаксуючых паслуг, распрацаваныя 

спецыяльныя праграмы, накіраваныя на комплекснае аздараўленне або лячэнне. Нумарны 

фонд санаторыя складае 80 койка-месцаў, а цэны на паслугі вылучаюцца сваёй 

даступнасцю, асабліва для беларускіх гасцей, што дазволіла санаторыю ў 2021 г. 

пераадолець негатыўныя наступствы пандэміі COVID-19. Сярэдні працэнт загрузкі 

санаторыя «Вясёлка» за апошнія гады прадстаўлены ў табліцы 5. 

Табліца 5 

 

Год  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Каэфіцыент загрузкі 45,4 115,7 106,9 142,9 46,3 91,0 

  

У Лідскім раёне функцыянуе 146 аб’ектаў грамадскага харчавання на 8 899 

пасадачных месцаў. У 2021 г. іх колькасць павялічылася на 5 установаў. Аднак, згодна 

дадзеным Лідскага райвыканкама, толькі 6 з 146 прадпрыемстваў грамадскага харчавання 

гатовыя прымаць арганізаваныя турыстычныя групы. Многія з установаў з самага пачатку 

не улічваюць асаблівасці работы з турыстамі і плануюць недастатковую колькасць месцаў 

– ад 25 да 40. Хаця ў беларускай турыстычнай індустрыі асноўнай неафіцыйнай адзінкай 

вымярэння ўнутранага турыстычнага патока з’яўляецца аўтобус на 50 месцаў, які пры руху 

па маршруце павінен абслугоўвацца адначасова. 

Часткова недахоп сродкаў размяшчэння і прадпрыемстваў грамадскага харчавання 

пры абслугоўванні турыстаў у Лідскім раёне маглі б вырашыць аграсядзібы. Развіццю 

аграэкалагічнага турызму ў Рэспубліцы Беларусь за апошнія 15 год надавалася павышаная 

ўвага з боку органаў дзяржаўнай улады і мясцовых супольнасцей. У 2021 г. у краіне 

дзейнічала 3 150 суб’ектаў аграэкатурызма, у т.л. на тэрыторыі Гродзенскай вобласці – 455, 

якія прынялі 99 140 турыстаў, пераважна грамадзян Рэспублікі Беларусь. Паказальна, што 

у 2019 г. колькасць аграэкасядзібаў у Гродзенскай вобласці складала 394, а колькасць 

гасцей склала каля 85 тыс. чалавек. Такім чынам, сектар аграэкалагічнага турызму паказаў 

сваю найбольшую устойлівасць да негатыўных наступстваў пандэміі COVID-19 і захаваў 

станоўчую дынаміку ў сваім развіцці. 

У 2021 г. на тэрыторыі Лідскага раёна было зарэгістравана 44 аграсядзібы. Па 

дадзеных Лідскага райвыканкама 14 з іх па розных прычынах часова не аказвалі паслугі 

турыстам і экскурсантам. Па прычыне таго, што з самага пачатку беларускі аграэкалагічны 

турызм быў зарыетаваны на ўнутраны рынак, ён у наіменшай ступені аказаўся пад уплывам 

неспрыяльных наступстваў пандэміі COVID-19. Аднак, у параўнанні з паказчыкамі 

Гродзенскай вобласці можна канстатаваць стагнацыю сектара аграэкатурызма ў Лідскім 

раёне. Пасля непазбежнага спаду ў 2020 г. аграэкатурызм у Гродзенскай вобласці паказаў 
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рост як па колькасці сядзібаў, так і па колькасці гасцей, і пераўзышоў паказчыкі 

дапандэмійнага 2019 г. У Лідскім раёне сектар аграэкатурызма паказаў рост адносна 2020 

г., але не дасягнуў узроўня 2019 г. Паколькі реальна ў 2021 г. паслугі аказвалі толькі 30 з 44 

сядзібаў Лідскага раёна, то колькасць гасцей у сярэднім на адну аграэкасядзібу на працягу 

года вырасла з 299 чалавек у 2019 г. да 361 чалавека ў 2021 г. Дынаміка развіцця 

аграэкатурызма ў Лідскім раёне прадстаўлена ў табліцы 6. 

Табліца 6 

 

Год 2017 2018 2019 2020 2021 

Колькасць аграэкасядзібаў ў 

Гродзенскай вобласці 
327 356 399 433 455 

Колькасць гасцей у агра-

экасядзібах Гродзенскай вобласці 
57 100 70 400 85 500 65 700 99 140 

Колькасць аграэкасядзібаў ў 

Лідскім раёне 
43 41 44 46 44 

Колькасць гасцей у 

аграэкасядзібах Лідскага раёна 
6 157 11 057 13 150 8 418 10 823 

 

Параўнальныя дадзеныя па асноўных паказчыках работы суб’ектаў аграэкатурызма 

ў 2021 г. па дадзеных Міністэрства па падатках і сборах Рэспублікі Беларусь па раёнах 

Гродзенскай вобласці прыведзены ў табліцы 7. 

Табліца 7 

 

№ 
Раёны Гродзенскай 

вобласці 

Колькасць 

аграэкасядзібаў 

Колькасць 

аграэкатурыстаў, 

чалавек 

Сума, атрыманая ў 

аплату паслуг 

аграэкасядзібаў, 

бел. руб. 

1 Гродзенскі 108 30 639 1 456 590,10 

2 Смаргонскі 45 11 763 441 508,00 

3 Лідскі 44 10 823 278 016,00 

4 Шчучынскі 30 7 160 280 951,00 

5 Навагрудскі 26 6 439 179 722,00 

6 Астравецкі 25 1 537 162 315,00 

7 Воранаўскі 24 4 329 191 528,00 

8 Іўеўскі 22 4 625 234 197,00 

9 Ваўкавыскі 19 4 628 120 075,00 

10 Карэліцкі 19 4 188 240 480,66 

11 Свісласцкі 17 887 39 391,00 

12 Ашмянскі 16 3 397 83 974,00 

13 Дзятлаўскі 15 1 774 93 747,00 

14 Зэльвенскі 14 1 742 88 979,00 

15 Мастоўскі 12 769 39 790,00 

16 Слонімскі 12 2 370 54 351,00 

17 Бераставіцкі 8 2 073 79 112,00 

 Гродзенская вобласць 455 99 140 4 064 780,76 
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Па колькасці аграэкасядзібаў Лідскі раён уваходзіць у тройку лідэраў на тэрыторыі 

Гродзенскай вобласці. Аднак, эфектыўнасць аграэкатурыстычнай дзейнасці раёна вызывае 

пытанні. Сума, атрыманая ў аплату за паслугі аграэкасядзібаў у Смаргонскім раёне 

прыкладна на 50 % перавышае аналагічны паказчык Лідскага раёна пры супаставімай 

колькасці сядзібаў і гасцей. Шчучынскі раён, прыкладна на трэць саступае Лідскаму па 

колькасці сядзібаў і гасцей, але паказвае аналагічную выручку ад рэалізацыі паслуг 

аграэкатурызма. Іўеўскі раён удвая саступае Лідскаму па колькасці сядзібаў і гасцей, аднак, 

мае параўнальную з ім суму, атрыманую ў аплату ад реалізацыі паслуг аграэкатурызма. 

Іўеўскі і Шчучынскі раёны – суседзі Лідскага раёна і валодаюць практычна аналагічнымі 

прыродна-кліматычнымі ўмовамі для развіцця аграэкалагічнага турызму. Адзінай іх 

відавочнай перавагай з’яўляецца адсутнасць буйных прамысловых прадпрыемстваў і 

большы ўзровень лясістасцію: Іўеўскі раён – 45 %, Шчучынскі – каля 37 %, Лідскі – 27 %. 

Пашырэнне асартыменту турыстычных паслуг, у першую чаргу за кошт шырокага сегменту 

нематэрыальнай культурнай спадчыны, можа павысіць эфектыўнасць аграэкатурызму ў 

Лідскім раёне. 

У Рэспубліцы Беларусь у 2021 г. 1 315 арганізацый ажыццяўлялі турыстычную 

дзейнасць. У т.л. у г. Мінску – 673, у Віцебскай вобласці – 143, у Гомельскай вобласці – 

124. Гродзенская вобласць займала апошняе месца ў республіцы па колькасці турыстычных 

прадпрыемстваў – 85 арганізацый, якія ажыццяўлялі турыстычную дзейнасць. З іх у Лідскім 

раёне працавала 11 турыстычных прадпрыемстваў – 12,9 % ад іх колькасці ў Гродзенскай 

вобласці. У раёне з мясцовымі турыстычнымі фірмамі актыўна супрацоўнічае 13 

атэставаных экскурсаводаў, з улікам атэставаных ад ДУ «Лідскі гісторыка-мастацкі музей» 

і ДУ «Лідскі раённы центр турызму і краязнаўства». 

У 2016–2019 гг. турыстычная галіна Гродзенскай вобласці ў значнай ступені 

пераарыентавалася на абслугоўванне замежных турыстаў у рамках падтрыманага 

дзяржавай экспарту турыстычных паслуг у рамках бязвізавай турыстычнай зоны 

«GrodnoVisaFree». У лістападзе 2019 г. яна была пашырана да адзінай бязвізавай зоны 

«Брэст – Гродна» і ўключыла тэрыторыю Лідскага і суседніх Іўеўскага і Шчучынскага 

раёнаў. На жаль, пандемія COVID-19, серыя лакдаунаў у краінах ЕЗ і геапалітычны крызіс 

ва Усходняй Еўропе ў пачатку 2022 г. спынілі міжнародныя турыстычныя патокі Рэспублікі 

Беларусь з краінамі ЕЗ. Асабліва гэта паўплывала на турыстычную індустрыю Гродзенскай 

вобласці, якая суседнічае з Літвой і Польшчай і нават частку выяздных турыстычных 

патокоаў арганізоўвала праз терыторыю гэтых дзяржаў. Згодна з дадзенымі Нацыянальнага 

статыстычнага камітэта Республікі Беларусь, у 2021 г. колькасць замежных турыстаў і 

экскурсантаў, прынятых беларускімі турыстычнымі прадпрыемствамі, склала 71 388 

чалавек, у тым ліку 51 896 грамадзян Расійскай Федэрацыі. Усяго ў 2021 г. 42 236 чалавек 

сталі кліентамі турыстычных фірмаў г. Мінска, 21 121 чалавек – Брэсцкай вобласці, 3 396 

чалавек – Віцебскай вобласці. Што датычыцца Гродзенскай вобласці, то гэты паказчык за 

2021 г. склаў толькі 301 замежнага турыста і экскурсанта. 
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Такім чынам, у бліжэйшыя гады рынак уязнога турызму ў Рэспубліцы Беларусь 

будзе цалкам залежаць ад расійскага турыстычнага патока. Пры гэтым у плане 

транспортнай дасягальнасці і папулярнасці на турыстычным рынку Гродзенская вобласць 

відавочна саступае сталічнаму Мінску (Нацыянальны аэрапорт, хуткасная чыгунка і 

развітая індустрыя забаў, у тым ліку азартныя гульні, выяздныя экскурсіі Нясвіж – Мір), 

Брэсту (Бресцкая крэпасць, Белавежская пушча і маштабная інфраструктурная 

мадэрнізацыя ў сувязі з 1000-гадовым юбілеем горада ў 2019 г.) і Віцебску (Міжнародны 

фестываль «Славянскі базар» і імідж «города мастацтваў», связаны з вобразам Марка 

Шагала), што падмацоўваецца статыстыкай прыбыццяў за 2021 г. Таксама варта памятаць, 

што ў канкурентнай барацьбе за расійскага турыста беларускім турыстычным 

прадпрыемствам прыдзецца ўступаць у канкурэнцыю з расійскімі суб’ектамі гаспадарання, 

якія маюць дзяржаўную падтрымку ў форме федэральнай праграмы «Турыстычны кэшбэк» 

(зварот на картку «Мір» 20 % кошту тура па Расіі, які быў аплочаны анлайн). З другога боку, 

зыходзячы з актуальнай знешнепалітычнай сітуацыі, Гродзенская вобласць, у тым ліку і 

Лідскі раён, становіцца самым еўрапейскім з усіх замежных рэгіёнаў, дасягальных для 

расійскіх турыстаў. 

Ужо адзначалася, што г. Ліда – важны транспартны вузел для чыгуначных і 

аўтамабільных камунікацый. Самым вялікім прадпрыемствам на лакальным рынку 

транспартных паслуг з’яўляецца філіял «Аўтобусны парк № 2 г. Ліда» ААТ 

«Гроднааблаўтатранс», які ў 2021 г. меў парк, які складаўся з 123 аўтобусаў рознай 

умяшчальнасці і камфорту і выконваў рэйсы па 2 міжнародных, 12 міжгародніх і 62 

прыгарадных маршрутах. Яшчэ неабходна дадаць, што амаль 10 % суб’ектаў малога і 

сярэдняга бізнэсу ў Лідскім раёне аказываюць паслугі ў сферы транспартных перавозак. 

Лідскі раён шмат робіць для развіцця экалагічнага транспорту. У г. Ліда дзейнічае 2 пункты 

пракату веласіпедаў (34 веласіпеды) і 2 пункта сэрвісу, абсталяваных бясплатнай станцыяй 

тэхабслугоўвання веласіпедаў. У 2020 г. пачаў работу велашэрінг на 100 веласіпедаў. На 

сённяшні дзень ў раёне абсталявана каля 20 км веласіпедных дарожак, умацаваны 

інфармацыйныя стэнды з картай лакальных веламаршрутаў. Такім чынам, патэнцыял 

транспартнага забеспячэння лакальнай турыстычнай індустрыі значна пераўзыходзіць 

факычны ўзровень развіцця турызму ў Лідскім раёне. 

Вялікае значэнне для развіцця экалагчнага і прыродазнаўчага турызму мае ДЛГУ 

«Лідскі лясгас». У яго склад уваходзяць 11 лясніцтваў, размешчаных на тэрыторыі Лідскага, 

Воранаўскага і паўночнай часткі Шчучынскага раёнаў. На тэрыторыі лясгаса знаходзяцца 

рэспубліканскі ландшафтны заказнік «Котра» плошчай 10 482 га і рэспубліканскі 

біялагічны заказнік «Дакудава» плошчай 1 946 га, арганізаваны з мэтай захавання месцаў 

росту журавіны балотнай, а таксама дзікарослых раслінаў, занесеных у Чыровную кнігу 

Рэспублікі Беларусь. На тэрыторыі прыродаахоўных установаў ёсць 8 помнікаў прыроды 

рэспубліканскага значэння і 17 помнікаў прыроды раённага значэння. Лідскі лясгас мае 

ўласныя сродкі размяшчэння і арганізоўвае паляўнічыя туры, які складаюцца з паслуг па 

арганізацыі размяшчэння, харчавання, арэнды паляўнічай зброі, аўтатранспорту. 
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Візітнай карткай Лідчыны з’яўляецца Лідскі замок XIV ст. Разам з гісторыка-

мастацкім музеем і домам пісьменніка Валянціна Таўлая замак з’яўляецца адным з аб’ектаў 

ДУ «Лідскі гісторыка-мастацкі музей». У 2021 г. Лідскі замак наведала 72,2 тыс. чалавек. 

Самы вядомы музей на тэрыторыі Гродзенскай вобласці – «Замкава-паркавы комплекс 

Мір», уключаны ў Спіс Сусветнай спадчыны ЮНЕСКА і турыстычны маршрут Мінск – 

Нясвіж – Мір, за гэты час наведала звыш за 200 тыс. чалавек. Аднак, менавіта 

супрацоўнікамі ДУ «Лідскі гісторыка-мастацкі музей» у 2021 г. была праведзена самая 

вялікая колькасць экскурсій у Гродзенскай вобласці – 1 722. Пасля рамонту ў дзвюх вежах 

Лідскага замка размяшчаюцца экспазіцыі і выставы, дзе прадстаўлены ўнікальныя 

археалагічныя знаходкі. У паўночна-ўсходняй вежы працуе выставачны праект «Лідскі 

замак. Гістарычныя падзеі і асобы». На шасці ярусах вежы размяшчаюцца выставы: 

«Паляўнічая зала», «Арсенал», «Пір у Лідскім замку», а таксама выставы з прыватных 

калекцый. У паўднёва-заходняй вежы наведвальнікі могуць убачыць экспозіцію «Ад ХІV 

стагоддзя….», якая расказвае пра сярэднявечнае мінулае Лідскага замка. Па папярдняй 

заяўцы праводзяцца музейныя заняткі і квэсты: «Ключы ад гораду», «У эпоху рыцарства», 

«21 тайна Лідскага замка», анімаційныя праграмы: «Цвярдыня Гедыміна», «Л.З. – 1323», 

«Дзень нараджэння ў Лідскім замку», тэатралізаваная экскурсія «Вандроўка ў мінулае». У 

галіне арганізацыі і правядзення турыстычных анімацыйных праграм Лідскі гісторыка-

мастацкі музей, безумоўна, з’яўляецца адным з лідэраў у Беларусі. 

У Лідскім гісторыка-мастацкім музеі стала працуе экспазіцыя «Сучаснае мастацтва 

краю», якая складаецца з больш чым 100 мастацкіх твораў. Нязменна выклікаюць цікавасць 

у наведвальнікаў музея дзве тэматычныя экспазіцыі: музейна-вобразная зала «Хрушчоўка 

60-х» (прэзентацыя савецкага быту), стацыянарная музейная выстава «Вандроўка ў часе» 

(этнаграфічная экспазіцыя) і «Прырода Лідчыны» (прыродазнаўчая экспазіцыя). На базе 

выставы «Вандроўка ў часе» праводзяцца інтэрактыўныя заняткі: «Ад печы да стала», 

«Таямніцы хлеба», «Згадкі з беларускай хаткі». Гэта аўтарскія анімацыйныя праграмы для 

дзяцей школьного ўзросту, якія, на жаль, мала вядомыя за межамі Ліды як спецыялістам 

турыстычных прадпрыемстваў, так і педагогам установаў адукацыі Гродзенскай вобласці. 

Неабходна адзначыць, што ў Лідскім гісторыка-мастацкім музеі актыўна 

выкарыстоўваюцца сістэмы анлайн браніравання, а таксама прапаноўваюцца дадатковыя 

паслугі. Напрыклад, у Лідскім музеі дзейнічае салон-магазін і гандлёвая кропка, а ў Лідскім 

замку працуе сувенірная лаўка. 

Актыўную работу па захаванню і папулярызацыі традыцыйнай народнай культуры 

Лідскага раёна ажыццяўляе ДУ «Лідскі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці». У 

структуры центра дзейнічае аддзел рамёстваў і традыцыйнай культуры «Спадчына», 14 

мясцовых філіялаў і 10 творчых калектываў: ад ансамбляў побытавых інструментаў да 

клуба гістарычнай (сярэднявечнай) рэканструкцыі. На 2022 г. пад эгідай Лідскага раённага 

цэнтра культуры і народнай творчасці запланавана правядзенне 14 фестываляў і конкурсаў. 

7 з іх прыходзяцца на турыстычны сезон і могуць быць прадметам турыстычнай 

зацікакўленнасці пры умове фармавання комплекснага турыстычнага прадукта 
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(транспартнае забеспячэнне, турысцка-экскурсійыя і анімацыйныя паслугі, гарачае 

харчаванне, сувенірная прадукцыя і г.д.). Варта адзначыць, што Лідскі раённы цэнтр 

культуры і народнай творчасці ўжо зараз прапаноўвае 7 выязных тэматычных культурных 

праграм, а творчы патеэцыял яго калектыва дае магчымасць пашырыць гэту колькасць 

прапаноў. 

Апрача устаноў культуры арыгінальныя музейныя экспазіцыі дзейнічаюць на базе 

некалькіх устаноў адукацыі Лідскага раёна. Сярод іх асабліва вылучаюцца наступныя 

«школьныя музеі»: 

• Этнаграфічны музей «Беларуская хатка» (Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Сярэдняя 

школа № 16 г. Ліды»); 

• Гісторыка-краязнаўчы народны музей (Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Бердаўскі 

вучебна-педагагічны комплекс дзіцячы сад – сярэдняя школа»); 

• Краязнаўчы музей «Сялянская сядзіба канца ХІХ – пачатку ХХ стст.» (Дзяржаўная 

ўстанова адукацыі «Дзітвянская сярэдняя школа»); 

• Гісторыка-краязнаўчы музей «Час. Падзеі. Людзі» (Дзяржаўная ўстанова адукацыі 

«Крупаўская сярэдняя школа»); 

• Гісторыка-краязнаўчы музей «Час. Падзеі. Людзі» (Дзяржаўная ўстанова адукацыі 

«Першамайская сярэдняя школа»). 

Змест і якасць музейных экспазіцый адзначаных школьных музеяў дазваляе 

ўключаць іх у турысцка-экскурсійныя паслугі па Лідзе і Лідскаму раёну. Месца 

знаходжанне ў «крокавай даступнасці» ўстановаў адукацыі і агратурыстычных 

прадпрыемстваў дазваляе пашыраць спектр паслуг аграэкасядзібаў у пазнавальным, 

этнакультурным, настальгічным турызме. 

Прыемнай тэндэнцыяй з’яўляецца інтарэс малога бізнеса да захавання і рэвіталізацыі 

мясцовай гісторыка-культурнай спадчыны. З 2019 г. у рамках прыватнай ініцыятывы на 

базе старой разбуранай сядзібы Пуслоўскіх у в. Дворышча аднаўляецца гістарычны 

комплекс пабудоў, асновай якога з’яўляецца ўнікальны мураваны вадзяны млын. 

Ролю турыстычнай галіны ў фармаванні рынка працы Лідскага раёна немагчыма 

дакладна разлічыць. У развітых еўрапейскіх краінах з вялікімі аб’ёмамі ўнутранага турызму 

надзвычай рэдка выкарыстоўваецца тэрмін «турыстычная галіна». Там прынята гаварыць 

пра сектар сферы паслуг: HoReCa (нідэрландскі акронім ад першых літар словаў гатэлі, 

рэстараны і кейтерынг) або HoGa (нямецкі акронім ад першых літар словаў гатэлі і 

гастранамія). Згодна з афіцыйнай статыстыкай, у Рэспубліцы Беларусь у 2019 г. (апошні 

«дакавідны» год) у турыстычнай галіне было занята 6 % ад агульнай колькасці занятых у 

эканоміцы. У 2020–2021 гг. гэта колькасць нязначна скарацілася да 5,8 %. Аднак необходна 

помніць, што толькі невялікая частка суб’ектаў гаспадарання спецыялізуецца выключна на 

арганізацыі турыстычных паслуг, на размяшчэнні і харчаванні гасцей. Гэта санаторна-

курортныя ўстановы (у беларускай статыстыцы «спецыялізаваныя сродкі размяшчэння»), 

турыстычныя прадпрыемствы і аграэкасядзібы. Іх можно разглядаць як ядро турыстычнай 

галіны або прадпрыемствы, якія ўтвараюць інфраструктуру турызму. Для ўсіх астатніх 
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суб’ектаў гаспадарання, якія ўдзельнічаюць у фармаванні і рэалізацыі турыстычных 

прадуктаў, турызм не з’яўляецца профільнай дзейнасцю, а разглядаецца як магчымасць 

атрымання дадатковага прыбытку. Гасцінічныя прадпрыемствы і прадпрыемствы 

грамадскага харчавання, транспартныя кампаніі, установы культуры і гандлёвыя 

прадпрыемствы не абмяжоўваюць сваю гаспадарчую дзейнасць абслугоўваннем турыстаў. 

Іх варта разглядаць як необходны элемент турыстычнай галіны – супраструктуры турызму. 

З пачатку XXI в. відавочныя дэмаграфічныя праблемы ва ўсіх еўрапейскіх краінах 

прымушаюць сферу паслуг разглядаць турызм як адзін з найбольш перспектыўных 

напрамкаў для захавання аб’ёмаў продажаў і пашырэння рынкаў сбыту. 

У 2021 г. на тэрыторыі Лідскага раёна да прадпрыемстваў турыстычнай 

інфраструктуры – спецыялізаваных выключна на абслугоўванні турыстаў – можна было 

аднесці толькі 1 санаторна-курортную ўстанову, 11 турфірм і 44 аграэкасядзібы, частка з 

якіх часова не ажыццяўляла турыстычную дзейнасць. Усё разам гэта не больш за 200 

чалавек, з улікам членаў сем’яў гаспадароў аграэкасядзібаў. Як адзначалася, наібольшыя 

прыбыткі ад турыстычнай дзейнасці атрымліваюць суб’екты гаспадарання з 

супраструктуры турызму: прадпрыемствы размяшчэння і грамадскага харчавання. 

Гасцінічная індустрыя прадстаўлена ў Лідскім раёне 7 сродкамі размяшчэння, з іх 6 – гэта 

малы бізнэс. Разам с членамі сем’яў, занятых у вытворчай дзейнасці, гэта дае каля 90 

працаўнікоў. Што датычыць прадпрыемстваў грамадскага харчавання, то з 146 

прадпрыемстваў варта выключыць сталовыя, кафетэрыі, закусачныя і малыя кулінарыі, якія 

складаюць больш за палову ўсіх прадпрыемстваў грамадскага харчавання і каля 70 % 

пасадачных месцаў. Гэтыя прадпрыемствы не задзейнічаны ў абслугоўванні турыстаў і 

экскурсантаў. Кафэ, бары і рэстараны могуць прымаць турыстаў, але далёка не ўсе гатовыя 

гэта рабіць. Патэнціяльна каля 700 працаўнікоў прадпрыемстваў грамадскага харчавання 

Лідскага раёна могуць прымаць удзел у абслугоўванні турыстаў, але гэта лічба можа істотна 

мяняцца ў залежнасці ад года і сезона. 

Аналогічная праблема існуе адносна ўстановаў культуры. Іх роля асабліва важная 

для ўнутранага турызму, які ў Беларусі развіваецца ў форме тураў выхаднога дня для 

экскурсантаў з мэтай наведвання музеяў і славутых месцаў (без начлегаў, але з харчаваннем 

і шопінгам). У фармаванні і рэалізацыі турыстычных прадуктаў у першую чаргу 

задзейнічаны музеі і экскурсаводы. Большая частка арганізацый культуры – гэта бібліятэкі 

і клубныя ўстановы. Таму ў турыстычную дзейнасць цалкам ці часткова ўцягнута толькі 

невялікая частка спецыялістаў культуры. Разам з удзельнікамі творчых калектываў, якія 

эпізадычна ўдзельнічаюць у аказанні дасугавых і анімацыйных паслуг для турыстаў, і 

звязаных з вытворчасцю сувенірнай прадукцыі народных майстроў – гэта лічба для 

Лідскага раёна не перавышае 100 чалавек. 

Такім чынам, на сённяшні дзень турыстычная галіна Лідскага раёна ў той ці іншай 

ступені забяспечвае работай нямногім больш за 1 тыс. чалавек, з якіх для 200 працаўнікоў 

турызм – гэта асноўны від дзейнасці. Аднак, агульныя тэндэнцыі да скарачэння колькасці 

бізнэс і працоўных паездак (абслугоўванне камандзіровачных) і аптымізацыі бюджэтных 
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выдаткаў на сацыяльна-культурную сферу (змяншэнне долі дзяржаўнага фінансавання) 

ствараюць умовы для прадпрыемстваў гасцінічнай індустрыі і ўстановаў культуры 

паскорыць і пашырыць дзейнасць па аказанні турыстычных паслуг. 

 

1.3 Турысцка-экскурсійныя прадукты Лідскага раёна 

 

Лідскі раён сталі ўключаць у турысцка-экскурсійныя маршруты з 80-х гг. ХХ ст. У 

1985 г. у Лідзе па адрасе вул. Энгельса, 1 дзейнічала Лідскае бюро вандровак і турызму. 

Лідскі раён быў уключаны ў тры ўсесаюзныя турыстычныя маршруты: 

• 800-69-98 (№ 141) «Па Прынёманскаму краю» (20 дзён, маршрут дзейнічаў з 15 

студзеня па 28 снежня); 

• 300-09-01 (№ 290) «Для бацькоў з дзецьмі ва ўзросце ад 7 гадоў» (20 дзён, маршрут 

дзейнічаў з 15 мая па 27 верасня); 

• 300-09-02 (№ 290) «Для сямейных» (15 дзён, маршрут дзейнічаў з 13 студзеня па 31 

сакавіка і з 24 верасня па 18 снежня). 

На ўсіх маршрутах размяшчэнне турыстаў планавалася ў Гродна на турбазе «Нёман» 

з наступным радыяльным наведваннем цікавасцяў. У Лідзе ўвазе гасцей прапаноўваліся: 

помнік У.І. Леніна, 5 помнікаў, звязаных з гераічнымі падзеямі грамадзянскай і Вялікай 

Айчыннай вайны, «руіны замка 1323 г.», краязнаўчы музей і планетарый. 

У пачатку XXI ст. Міністэрства спорту і турызму Рэспублікі Беларусь з мэтай 

развіцця нацыянальнай турыстычнай індустрыі сфармавала на тэрыторыі краіны 27 

спецыялізаваных турыстычных зон. На тэрыторыі Гродзенскай вобласці былі вылучаны 

тры культурна-турыстычныя зоны: Гродзенская, Навагрудская і Слонімская. Лідскі раён 

быў уключаны ў склад Гродзенскай культурна-турыстычнай зоны, разам з Гродзенскім, 

Бераставіцкім і Шчучынскім раёнамі. Пры гэтым Воранаўскі і Іўеўскі раёны, якія маюць 

агульную гісторыка-культурную спадчыну з Лідчынай, трапілі ў склад Навагрудскай 

культурно-турыстычнай зоны. 

З 6 распрацаваных у 2006–2007 гг. для Гродзенскай культурно-турістычнай зоны 

«асноўных турыстычных маршрутаў» толькі 1 маршрут – «Горад майстроў», 

прадугледжваў наведванне Ліды і Бярозаўкі. Маршрут «Шляхам Крэвіі» быў транзітным 

праз тэрыторыю раёна, а маршрут «Старажытныя замкі Гродзеншчыны» не прадугледжваў 

агляд Лідскага замка. З завяршэннем рэканструкцыі і адкрыццём стацыянарнай экспазіцыі 

ў Мірскім замку (2010 г.) і Нясвіжскім палацава-замкавым комплексе (2012 г.), уключаным 

у Спіс Сусветнай спадчына ЮНЕСКА, турыстычныя патокі з Мінска, Гродна і Брэста 

накіраваліся ў бок новай турыстычнай дэстынацыі Нясвіж – Мір, што негатыўна 

паўплывала на турыстычны попыт на Навагрудак і Ліду. Такім чынам, на рэспубліканскім 

узроўні Ліда і Лідскі раён не інтэграваны ў папулярныя турысцка-экскурсійныя маршруты, 

што негатыўна адбіваецца на маркетынгу мясцовага турыстычнага прадукта, але адкрывае 

шырокія магчымасці для фармавання ўнікальных, аўтэнтычных, уласна лідскіх турысцка-

экскурсійных прадуктаў і паслуг. 
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На сённяшні дзень у пераліку зацверджаным Нацыянальным агентствам па турызму 

Рэспублікі Беларусь лічацца 4 экскурсіі па Лідскаму раёну, у тым ліку адзін пешаходны 

маршрут па горадзе Лідзе: 

• «У каралеўскі горад Гродна» (Аўтар-складальнік: Т.В. Біндель, 2006 г.): Мінск – 

дарога на Пціч – Ракаў – Пяршаі – Валожын – Налібокская пушча – Іўе – Ліда – Малое 

Мажэйкава – в. Мураванка – Жалудок – Маёнтак Пяшчын – Дэмбрава – 

Мількаўшчына – Скідзель – Гродна – Мінск. 

• «У Бярозаўку – горад беларускага шкла» (Аўтар-складальнік: С.П. Цецоха, 2007 г.; 

дапоўнена і перапрацавана пры удзеле Т.Д. Яцкевіч, 2021 г.): Мінск – Ракаў – 

Валожын – Іўе – Ліда – Бярозаўка – Мінск. 

• «Гродзенская мазаіка» (Аўтар-складальнік: С.У. Словік, 2007 г.): Гродна – Шчучын – 

Жалудок – Мажэйкава – Ліда – Бярозаўка – Гродна. 

• «Горад Гедыміна» (Аўтар-складальнік: А.І. Паварго, 2010 г.; дапоўнена і 

перапрацавана пры удзеле Д.В. Морозава, С.І. Бусько, 2016 г.): Гасцініца «Ліда» – вул. 

Шолам-Алейхема (выхад да Фарнага касцёла, Памятны валун, помнік Ф. Скарыне, на 

вул. Савецкую, пл. Леніна, да Сабора Архістраціга Міхаіла) – вул. Кірава – вул. 

Міцкевіча – вул. Качана – вул. Ленінская (выхад да Кургана Бессмяроцця) – праспект 

Перамогі – вул. Замкавая (выхад да Замка) – месца заканчэння экскурсіі. 

Усе экскурсійныя маршруты складзены толькі на рускай мове. Зацверджаных 

экскурсій на замежных мовах няма. Аналіз тэхналагічнай дакументацыі экскурсій, 

узгодненых з Нацыянальным агентствам па турызму Рэспублікі Беларусь, сведчыць пра тое, 

што па г. Лідзе і Лідскаму раёну на сённяшні дзень праходзяць чатыры экскурсійных 

маршрута, з якіх тры – транзітныя і ўключаюць толькі гг. Ліда і Бярозаўка і аг. Мажэйкава. 

Тры з чатырох экскурсій распрацаваны ад 16 да 10 год таму і не ўлічваюць узровень 

сучасных ведаў пра гісторыка-культурную спадчыну, ступень яе рэпрэзентацыі і 

турыстычных магчымасцяў сучаснай Лідчіны. Абсалютная большасць гісторыка-

культурных, прыродных і этнаграфічных аб’ектаў паказу на тэрыторыі Лідскага раёна не 

ўключаны ва ўказаныя вышэй экскурсіі. 

Апошнім часам Лідскі раён дэманструе цудоўныя поспехі ў развіцці прамысловых 

экскурсій. Базай для гэтага прынцыпова новага для Беларусі віда экскурсійнай дзейнасці 

сталі шматлікія прамысловыя прадпрыемствы Лідчіны. Сваю ролю адыграў і даўні вопыт 

арганізацыі вытворчых экскурсій, назапашаны на ААТ «Шклозавод «Нёман» у 

г. Бярозаўцы. У 2021 г. вытворчыя экскурсіі ў Лідскім раёне праводзілі 7 прадпрыемстваў і 

арганізацый: 

• ААТ «Шклозавод «Нёман» (экскурсія «Шкляная вясёлка»); 

• ДЛГУ «Лідскі лясгас» (рэгіянальны лясны экалагічны адукацыйны цэнтр «Парк 

Горні»); 

• ААТ «Лідскае піва» (экскурсія па музею ААТ «Лідскае піва»); 

• ААТ «Лідахлебапрадукт» (экскурсія па вытворчасці мукі і макаронных вырабаў); 
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• ААТ Торфабрыкетны завод «Дзітва» (экскурсія па вузкакалейцы праз 

торфараспрацоўкі і заказнік блотнай журавіны «Дакудаўскі»); 

• ААТ «Лідахарчканцэнтраты» (экскурсія па вытворчасці і дэгустацыя кукурузных 

палачак); 

• Цэнтр бяспекі МНС пры Лідскім РАНС. 

Колькасць турыстаў, для якіх праводзіліся вытворчыя экскурсіі ў Лідскім раёне ў 

2021 г., склала 34 533 чалавекі (сярод іх толькі 117 замежных грамадзян), у т.л. 26 933 

навучэнцаў. Гэта на 33 % больш, чым у «дакавідным» 2019 г. Варта ўлічваць, што ў 2020 г. 

прыпыніла экскурсійную дзейнасць одно з самых папулярных у гасцей прадпрыемства 

Лідчыны – ААТ «Лідскае піва». У 2022 г. самы стары бровар Беларусі аднавіў прыём 

экскурсійных груп, але адмовіўся ад традыцыйнага фармату агляду вытворчасці, лакацыяй 

стаў сучасны інтэрактыўны «Музей Лідскага бровара». 

Нягледзячы на відавочныя поспехі ў развіцці вытворчых экскурсій у Лідскім раёне 

ў параўнанні з іншымі раёнамі Гродзенскай вобласці, гэты напрамак турысцка-

экскурсійнага абслугоўвання знаходзіцца на этапе свайго станаўлення. Перавагай 

паспяховага развіцця дадзенага напрамку з’яўляецца высокая канцэнтрація на тэрыторыі 

раёна вядомых па ўсёй рэспубліцы прадпрыемстваў харчовай прамысловасці – 7 

вытворчасцяў, у тым ліку ААТ «Лідскае піва», ААТ «Лідахлебпрадукт» («Народная марка» 

«Лідская мука») і ААТ «Лідахарчканцэнтраты». Як паказвае міжнародны вопыт, 

прадпрыемствы харчовай прамысловасці карыстаюцца сярод турыстаў найбольшай 

папулярнасцю. Аднак, у структуры экскурсантаў пераважаюць навучэнцы школ, што 

істотна абмяжоўвае магчымасці па аказанню дадатковых паслугаў для гасцей лідскіх 

прадпрыемстваў, связаных з харчаваннем, продажам узораў прадукцыі і г.д. 

У 2012–2019 гг. Лідскі раён дасягнуў значных поспехаў у арганізацыі папулярных 

культурна-масавых мерапрыемстваў і анімацыйных паслуг. Так, шырокую папулярнасць у 

Беларусі атрымаў фестываль хмеля, солада і вады «LIDBEER», які ў 2018–2019 гг. 

наведвала па 120–130 тыс. чалавек. На базе Лідскага замка ў 2006–2008 гг. былі 

распрацаваныя першыя ў рэспубліцы анімацыйныя праграмы («Вяселле Ягайлы», 

«Княжацкі суд» і інш.). У 2013–2014 гг. тут жа прайшлі першыя ў Беларусі анімацыйныя 

фестывалі – «Кірмаш анімацыі», у якіх прынялі ўдзел 6 калектываў і клубаў, у тым ліку 3 

калектыва з г. Ліды. 

У 2013–2015 гг. у рамках праекта USAID «Мясцовае прадпрымальніцтва і 

эканамічнае развіццё» (праект LEED), рэалізаванага ПРААН, была зроблена першая спроба 

распрацоўкі лакальнай стратэгіі развіцця турызму. З прычыны таго, што праект 

арыентаваўся на прынцыпы ўстойлівага развіцця і «зялёнай» эканомікі, то стаўка была 

зроблена на развіццё экатурызма, а распрацоўка атрымала назву «Стратэгія развіцця 

экатурызму дестынацыі «Спадчына Гедыміна» да 2020 г.» (2014). У склад лакальнай 

дестынацыі вайшлі суб’екты гаспадарання і арганізацыі Лідскага і Воранаўскага раёнаў, 

што аб’ектыўна ўскладніла каардынацыю паміж імі, бо ўдзельнікі мелі рознае 

тэрытарыяльна-адміністратыўнае падпарадкаванне. Пры гэтым значная частка прыродных 
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рэсурсаў, неабходных для развіцця экатурызма, знаходзілася на тэрыторыі Воранаўскага 

раёна ў распараджэнні Лідскага лясгаса. Зроблены 8 лет таму аналіз спажыўцоў 

турыстычных прадуктаў паказаў, што ўласна экатурызм не з’яўляецца значным відам 

турызму для Лідскага раёна. Эксперты ПРААН вылучылі на тэрыторыі лакальнай 

дестынацыі наступныя віды турызму: экскурсійны, спартыўны, івент, релігійны, паляўнічы 

і «адпачынак на аграсядзібе». Уласна экалогічны турызм на момант фармавання стратэгіі 

2014 г. на тэрыторыі Лідскага раёна праходзіў стадыю станаўлення. Яго будучыня залежала 

ад кааперацыі паміж ДЛГУ «Лідскі лясгас» (прыродныя турыстычныя рэсурсы) і 

гаспадарамі аграэкасядзібаў (сродкі размяшчэння, магчымасці арганізацыі харчавання і 

дадатковых паслуг), якая не была наладжана. У выніку, эксперты ПРААН прапанавалі ў 

якасці стратэгічных мэтаў для Стратэгіі развіцця экатурызма дестынацыі «Спадчына 

Гедыміна» два перспектыўных тэматычных турыстычных прадукта: актыўны адпачынак і 

знаёмства з лакальнай культурнай спадчынай. Форс-мажорныя абставіны – пандэмія 

COVID-19 у 2020–2021 гг. – не дазволілі ў поўнай меры завяршыць фармаванне 

экатурыстычнай дестынацыі «Спадчына Гедіміна», але, відавочна, што стаўка на развіццё 

экалагічнага турызму з самага пачатку не ўлічвала асаблівасці турыстычнага патэнцыяла 

Лідскага раёна і ставіла яго ў залежнасць ад Воранаўскага раёна, які валодаў такімі 

рэсурсамі. Пры гэтым асноўны кадровы і інвестыцыйны патэнцыял у такім «тандэме» 

забяспечваў Лідскі раён. 

Такім чынам, у парядку ранжыравання ад самых моцных да самых слабых 

асаблівасцяў турыстычнага патэнцыяла Лідскага раёна неабходна вызначыць, што самым 

моцным бокам з’яўляюцца людзі: 

• Адносна шматлікае, кваліфікаванае і пераважна гарадское насельніцтва; 

• Дастаткова высокі узровень развіцця малого бізнэсу, які пераважна заняты ў сферы 

паслуг і можа быць паспяхова інтэграваны ў турыстычную галіну Лідскага раёна; 

• Этнокультурная разнастайнасць насельніцтва Лідчіны і суседніх раёнаў, якое 

ўключае ў сябя не только тытульную нацыю – беларусаў, але таксама групы, якія 

традыцыйна пражываюць на правым беразе Нёмана: палякі, літоўцы і татары. 

Другім па значнасці станоўчым фактарам для развіцця турызму ў Лідскім раёне 

з’яўляецца яго выгаднае размяшчэнне на перакрыжаванні чыгункі і аўтамабільных шляхоў 

(у тым ліку аўтамагістраль М 6) у адноснай блізасці ад такіх буйных гарадоў, як Вільнюс, 

Гродна і Мінск, якія ў сукупнасці могуць генерыраваць да 3 млн. патэнцыяльных турыстаў 

і экскурсантаў. 

Трэцім станоўчым фактарам неабходна прызнаць высокі творчы і інавацыйны 

патэнцыял Лідскага раёна, высокую ступень успрымальнасці да новых тэхналогій і ідэй, і 

гатоўнасць да іх імплементацыі. Аб гэтым сведчаць: 

• Актыўная работа мясцовых установаў культуры, у першую чаргу ДУ «Лідскі 

гісторыка-мастацкі музей» і ДУ «Лідскі раённы цэнтр культуры і народнай 

творчасці»; 
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• Паспяховы вопыт Лідскага раёна ў арганізацыі прынцыпова новага для рэспублікі 

віда турызму – прамысловага турызма, у які ў 2021 г. было ўключана 7 мясцовых 

прадпрыемстваў і арганізацый; 

• Удалы вопыт Лідскага раёна ў станаўленні і развіцці айчыннай турыстычнай 

анімацыі; 

• Шірокая падтрымка мясцовай уладай і супольнасцю культурных праектаў і 

ініцыятыў (помнікі Францыску Скарыне і князю Гедыміну, гарадскія скульптуры і 

фестывалі); 

• Актыўны ўдзел раёна ў праектах міжнародной тэхнічнай дапамогі ў 2014–2020 гг. 

(транспамежнае супрацоўніцтва). 

Узровень турыстычнага патэнцыяла гісторыка-культурнай спадчыны Лідскага раёна 

можна ацаніць як сярэдні. З аднаго боку, колькасць помнікаў, занесеных у Дзяржаўны спіс 

гісторыка-культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь на тэрыторыі Лідскага раёна, адносна 

невялікая. Большую частку складаюць аб’екты «3» катэгорыі, якія маюць толькі 

рэгіянальнае значэнне. З другога боку, найбольш цікавыя гісторыка-культурныя помнікі 

сканцэнтраваны ў цэнтры г. Ліды. Сярод іх унікальны для Беларусі замак XIV в., які 

адыгрывае значную ролю ў фармаванні іміджа города Ліды і Лідскага раёна ў цэлым. 

Узровень турыстычнага патэнцыяла прыродных турыстычных рэсурсаў Лідскага 

раёна можна ацаніць як ніжэй сярэдняга. Прыродна-кліматычныя умовы прынцыпова не 

адрозніваюцца ад тыповых для Беларусі. Бальнеалагічныя і гразелекавыя рэсурсы 

адсутнічаюць. Лясістасць раёна значна саступае сярэдяму паказчыку па Гродзенскай 

вобласці. Аднак, на тэрыторыі суседніх раёнаў – Воранаўскага, Іўеўскага, Дзятлаўскага – 

размешчаны вялікія лясныя масівы, што дазваляе Лідскаму раёну фармаваць і прапаноўваць 

інтэграваныя турыстычныя прадукты, якія сфармаваныя на аснове ўласных сродкаў 

размяшчэння і разнастайных прадпрыемстваў грамадскага харчавання. 

Узровень развіцця турыстычнай індустрыі Лідскага раёна можна ацаніць як сярэдні. 

Насельніцтва Лідчыны ў 2021 г. складала 13,2 % ад насельніцтва Гродзенскай вобласці. 

Аднак, доля Лідскіх турыстычных прадпрыемстваў складала 12,9 %, доля койка-месцаў – 

12,2 %, доля аграэкасядзібаў – толькі 9,7 % ад абласнога, што цалкам можа быць 

патлумачана указанымі вышэй асаблівасцямі прыродных турыстычных рэсурсаў Лідскага 

раёна. Пры гэтым моцным бокам Лідчыны з’яўляецца адносна высокі ўзровень развіцця 

гандлю, транспорту і сферы грамадскага харчавання. 

Турыстычныя прадукты і турысцка-экскурсійныя маршруты з’яўляюцца самым 

слабым элементам у турыстычным патэнцыяле Лідскага раёна. Па-першае, іх замала, 

асабліва калі ўлічваць актуальны стан турыстычных рэсурсаў і турыстычнай індустрыі 

Лідскага раёна. Па-другое, амаль усе турысцка-экскурсійныя паслугі Лідскага раёна па 

сутнасці з’яўляюцца транзітнымі. У лепшым выпадку, Лідскі раён атрымлівае экскурсантаў 

у Лідскім замку і на шклозаводзе «Нёман» у Бярозаўцы. У горшым выпадку – турыстычныя 

аўтобусы проста праязджаюць па терыторыі Лідскага раёна на Гродна, Мінск і Мір – 

Нясвіж. 
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Галоўная мэта Стратэгіі прамоцыі тавараў і паслуг ініцыятывы «Турыстычны 

кластар Лідскага раёна» відавочная – як затрымаць турыстаў на тэрыторыі Лідскага раёна 

хаця б на 1–2 начлегі? Для гэтага необходна сфармаваць канкурентаздольны турыстычны 

прадукт, стандартызаваны як «ВВ» (начлег і сняданак) або «НВ» (паўпансіён: начлег, 

сняданак і абед ці вячэра). 

 

2. SWOT-АНАЛІЗ ТУРЫСТЫЧНАЙ ІНДУСТРЫІ ЛІДСКАГА РАЁНА 

 

SWOT-аналіз прадугледжвае параўнаўльны аналіз моцных і слабых бакоў, 

магчымасцяў і пагроз для развіцця прадпрыемства, арганізацыі або кластара. Дадзены 

аналіз быў зроблены на падставе вынікаў папярэдняга аналізу турыстычнага патэнцыяла 

Лідскага раёна з улікам актуальных тэндэнцый развіцця міжнароднага турызму адпаведна 

з экспернымі ацэнкамі Сусветнай турыстычнай арганізацыі (UNWTO). 

 

Знешняе асяроддзе турыстычнага кластара Лідскага раёна 

Магчымасці Пагрозы 

• Сталенне насельніцтва ў Еўропе і 

Беларусі, што прывядзе да зменаў у 

традыцыйнай турыстычнай мадэлі 

«Турызм 3 S» (ад англ. мора, сонца і 

пясок) да мадэлі «Турызм 3 L» (ад англ. 

забава, звычаі і ландшафт); 

• У сувязі з т.зв. «дэмаграфічным 

пераходам» значную частку 

вандроўнікаў складуць пары з адным 

дзіцём, пары без дзяцей або 

індывідуальныя вандроўнікі, што 

створыць запыт на малыя гасцініцы і 

невялікія сродкі размяшчэння, у тым 

ліку і аграэкасядзібы; 

• Рост узроўню адукацыі і культуры ў 

патэнцыяльных турыстаў, што 

паўплывае на цікавасць да культурна-

пазнавательных і прыродазнаўчых тураў 

за кошт традыцыйных рэкрэацыйных 

тураў; 

• Працэсы урбанізацыі будуць 

стымуляваць попыт на адпачынак у 

сельскай мясцовасці, цікавасць да 

прыродаахоўных тэрыторый і 

этнакультурных традыцый; 

• Мода на здаровы лад жыцця, г.зн. 

здаровае харчаванне, актыўны і 

развівальны адпачынак; 

• Павялічэнне долі кароткатэрміновых 

тураў, пераважна тураў выхаднога дня, і 

рэкрэаційных вандровак, звязаных з 

• Магчымыя ў будучыні ўспышкі пандэміі 

COVID-19 або іншых новых 

інфекцыйных захворванняў будуць 

прыводзіць да часовых спыненняў 

турыстычных патокаў; 

• Захаванне геапалітычнай напружанасці 

ў рэгіёне Усходняй Еўропы, што 

прывядзе да змяншэння турыстычных 

патокаў з краін ЕЗ і прыпынення 

праграм МТД, у тым ліку, 

транспамежнае супрацоўніцтва; 

• Санкцыйны ціск на рэспубліку знізіць 

пакупніцкую здольнасць насельніцтва 

Беларусі, што негатыўна паўплывае на 

попыт на турысцка-экскурсійныя 

паслугі; 

• Дзяржаўныя праграмы развіцця турызму 

і культуры ў Рэспубліцы Беларусь 

будуць па-ранейшаму рабіць акцэнт на 

развіццё сталіцы і абласных цэнтраў за 

кошт рэгіёнаў і не ўлічваць рэгіянальныя 

культурна-гістарычныя сувязі; 

• Шырокае выкарыстанне расійскімі 

ўладамі праграм турыстычнага кешбэка 

для стымулявання ўнутранага турызму, 

што знізіць цікавасць расійскіх турыстаў 

да беларускага напрамка; 

• Рэзкае абвастрэнне канкурэнцыі на 

турыстычных рынках у момант выхаду з 

пандэміі і геапалітычнага крызісу, што 
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аддаленай работай, якія будуць 

паўтарацца на працягу года, што 

адкрывае шырокія перспектывы для 

лакальных дестынацый, якія змогуць 

прапанаваць туры «адпачынак і работа»; 

• Уключэнне ў 2019 г. Лідскага раёна ў 

адзіную бязвізавую зону «Брэст – 

Гродна», што сыграе станоўчую ролю 

пры аднаўленні транспамежнага 

турызму ў Гродзенскай вобласці; 

• Ва умовах геапалітычнага крызісу ва 

Усходняй Еўропе і захаванні 

санкцыйнага ціску лакальны рэгіён 

Гродна – Ліда – Смаргонь стане самым 

аўтэнтычным еўрапейскім рэгіёнам, 

дасягальным для беларускіх і расійскіх 

турыстаў. 

запатрабуе вялікіх выдаткаў на 

маркетынг. 

Унутранае асяроддзе турыстычнага кластара Лідскага раёна 

Моцныя бакі Слабыя бакі 

• Добрая транспартная даступнасць 

Лідскага раёна з боку асноўных 

рэгіянальных генератараў турысцка-

экскурсійных патокаў: Мінска, Гродна і 

Вільнюса; 

• Этнакультурная разнастайнасць 

аўтэнтычных народных традыцый 

Лідскага і суседніх раёнаў: беларускіх, 

польскіх, літоўскіх, татарскіх народных 

традыцый; 

• Высокі творчы і інавацыйны патэнцыял 

насельніцтва Лідскага раёна, яго 

ўспрымальнасць да новых тэхналогій і 

ідэй, падрыхтаванасць да рэалізацыі 

бізнэс-ініцыятыў (у тым ліку, развіццё 

малога бізнэсу); 

• Паспяховы вопыт Лідскага раёна ў 

развіцці прамысловага турызму, 

турыстычнай анімацыі і івэнт турызму; 

• Наяўнасць на тэрыторыі Лідскага раёна 

ўсіх асноўных элементаў турыстычнай 

індустрыі, сярод якіх асабліва 

вылучаюцца прадпрыемствы 

грамадскага харчавання і транспарту; 

• Даўнія і моцныя гістарычныя сувязі 

Лідскага раёна з суседнімі Воранаўскім, 

Шчучынскім і Іўеўскім раёнамі 

(агульная гісторыка-культурная 

спадчына Лідскага павета другой паловы 

XVI – першай паловы XX стст.), што 

дазваляе фармаваць і рабіць прамоцыю 

• Няма свайго ўнікальнага і вядомага 

турыстычнага прадукту і няма бачання 

(канцэпцыі), якім Лідскі раён уяўляе ў 

будучыні гэты турыстычны прадукт; 

• Слабая пазнавальнасць Лідскага раёна 

на турыстычным рынку Беларусі, які па-

ранейшаму атаясамліваецца выключна з 

экскурсійным абслугоўваннем на базе 

Лідскага замка і шклозавода “Нёман” у 

Бярозаўцы; 

• Адсутнасць унікальных і вядомых 

прыродных турыстычных рэсурсаў; 

• Адсутнасць буйных санаторна-

курортных установаў, якія ў Беларусі 

адыгрываюць ролю асноўных 

агрэгатараў турыстычных патокаў і 

паслуг; 

• Адносна невялікі лік помнікаў 

матэрыяльнай нерухомай гісторыка-

культурнай спадчыны, сярод якіх 

пераважаюць аб’екты самай нізкай – “3” 

катэгорыі (рэгіянальнага значэння); 

• Дзейнасць па развіцці турыстычнай 

інфраструктуры ў Лідскім раёне 

абмежаваная пераважна горадам Лідай 

(ад помнікаў і гарадскіх скульптур да 

пешаходных зонаў і пракату 

веласіпедаў), раённыя турысцка-

экскурсійныя маршруты з адпаведным 

забеспячэннем адсутнічаюць; 
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сумесных аўтэнтычных турыстычных 

прадуктаў; 

• Наяўнасць у Лідскім раёне некалькіх 

моцных брэндаў прамысловых 

прадпрыемстваў, якія працуюць з 

канчатковымі спажыўцамі (Лідскае піва, 

Лідская мука, Лакафарба і Лідскія 

харчовыя канцэнтраты), што дазваляе 

фармаваць шырокавядомы Лідскі 

турыстычны брэнд; 

• Высокі ўзровень даверу і паспяховы 

вопыт узаемадзеяння паміж раённымі 

ўладамі, бізнэсам і мясцовай 

супольнасцю; 

• Наяўнасць за мяжой некалькіх Лідскіх 

зямляцтваў, якія могуць адыграць ролю 

турыстычных маркетынгавых сетак і 

стымуляваць развіццё настальгічнага 

турызму; 

• У 2023 г. плануецца святкаванне юбілею 

– 700-годдзя з дня заснавання Ліды, які 

можна выкарыстоўваць у якасці 

ключавой падзеі ў маркетынгу 

турыстычнага прадукту і паслуг 

Лідскага раёна. 

• Слабая кааперацыя паміж суб’ектамі 

турыстычнай дзейнасці Лідскага раёна, 

нават у форме кластарнай мадэлі; 

• Адсутнасць узаемадзеяння з 

турыстычнымі прадпрыемствамі (у 

першую чаргу Мінска і Гродна) і 

буйнымі санаторна-курортнымі 

ўстановамі, з дапамогай якіх маглі б 

фармавацца турыстычныя групы для 

наведвання Лідскага раёна. 

 

3. ІНСТРУМЕНТЫ ПРАМОЦЫІ Ў МАРКЕТЫНГУ ПАСЛУГ 

ТУРЫСТЫЧНАГА КЛАСТАРА ЛІДСКАГА РАЁНА 

 

Маркетынгавыя камунікацыі (МК) мэтазгодна абазначыць як сувязі паміж суб’ектам 

турыстычнай дзейнасці з пакупнікамі турыстычнага прадукта і кантактнымі аўдыторыямі. 

Гэтыя сувязі фармуюцца і падтрымліваюцца праз чатыры сродкі ўздзеяння, да якіх 

адносяцца рэклама, PR (ад англ. «Public Relations» або сувязі з грамадскасцю, у т.л. 

прапаганда і арганізацыя добрай малвы), акцыі стымулявання сбыту, асабісты продаж.  

У самым агульным выпадку суб’ект турыстычнай дзейнасці звяртаецца да двух 

розных мэтавых аўдыторый: да канчатковых пакупнікоў (спажывецкі сегмент) і да 

пакупнікоў ад імя арганізацый і прадпрыемстваў (карпаратыўны сегмент). Карпаратыўны 

сегмент, у сваю чаргу, складаецца з пасрэднікаў, якія перапрадаюць турыстычны прадукт, 

а таксама арганізацый і прадпрыемстваў, якія закупаюць турыстычны прадукт у аптовых 

колькасцях для спажывання членамі сваёй арганізацыі. Для прамоцыі на спажывецкім 

сегменце турыстычнага рынку асноўная роля (да 70 % выдаткаў на прамоцыю) адводзіцца 

рэкламе, потым акцыям стымулявання збыту, асабістай продажы і PR. На карпаратыўным 

сегменце турыстычнага рынку асноўная роля адводзіцца асабістай продажы (60–70 % 

выдаткаў на прамоцыю), потым ідуць акцыі стымулявання збыту, рэклама і PR. 
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Зварот да карпаратыўнага і спажывецкага сегментаў турыстычнага рынку дазваляе 

кампенсаваць сезонныя перапады турыстычнай актыўнасці. Пры гэтым кампаніі па 

прамоцыі могуць мець адасоблены характар і быць накіраванымі на абодва асобных 

сегмента або мець комплексны характар. У першым выпадку прымаецца пад увагу, што 

карпаратыўныя кліенты схільныя загружаць турыстычную інфраструктуру ў працоўныя дні 

тыдня і па-за пікаў адпачынкаў, у той час як канчатковыя спажыўцы маюць попыт на 

турпаслугі для сябе асабіста і сваіх сем’яў толькі падчас выхадных і адпачынкаў. 

Комплексная прамоцыя арганізуецца для рэалізацыі стратэгій выхаду на рынак і ўцягвання 

турыстычнага прадукту. Стратэгія выхаду на рынак заключаецца ў камунікатыўным 

уздзеянні на пасрэднікаў з мэтай заахвоціць іх да ўласных намаганняў па збыце канкрэтнага 

турыстычнага брэнда або дэстынацыі канчатковым спажыўцам. Стратэгія ўцягвання 

заключаецца ў факусіроўцы камунікацыйных намаганняў на канчатковых спажыўцах, каб 

стварыць попыт на канкрэтны турыстычны брэнд або дэстынацыю, заахвочвае пасрэднікаў 

аддаваць перавагу, працаваць менавіта з пастаўшчыкамі дадзенага турпрадукту з дадзенай 

дэстынацыі. 

Комплексы маркетынгавых камунікацый для спажывецкага і для карпаратыўнага 

рынкаў маюць розныя долі, тым не менш, у залежнасці ад этапаў цыкла жыцця 

турыстычнага прадукту (брэнда) дапамагаюць вырашыць дзве задачы: на этапе ўкаранення 

і росту – фармаванне попыту, на этапе сталасці і спаду – стымуляванне збыту. Дадзеныя 

задачы вызначаюць змест камунікатаў, якія паведамляюцца суб’ектамі турыстычнай 

дзейнасці сваім мэтавым рынкам. 

Гэты змест задаецца той акалічнасцю, што патэнцыйныя кліенты ператвараюцца ў 

актуальных кліентаў на працягу наступных стадый гатоўнасці здзейсніць пакупку: 

• дасведчанасць аб існавання прадукту (брэнда), 

• веданне ўласцівасцяў прадукту (брэнда), 

• прыхільнасць да прадукту (брэнда), 

• перавага прадукту (брэнда) у шэрагу іншых, 

• перакананасць у максімальнай карыснасці свайго выбару дадзенага прадукту 

(брэнда), 

• здзяйсненне пакупкі прадукту-носьбіта брэнда. 

Маркетынгавая камунікацыя служыць правядзенню патэнцыянага пакупніка праз 

гэтыя шэсць станаў. Таму на этапе ўкаранення на рынак камунікаты маюць інфарматыўны 

характар і, па-першае, называюць прадукт (дасведчанасць), а, па-другое, паведамляюць пра 

яго ўласцівасці і вучаць патэнцыяльнага пакупніка здабываць з карыстання прадуктам 

карысць для сябе (веданне). Пасля пераадолення парога ўкаранення на рынак і стварэння 

крытычнай масы з першых пакупнікоў пачынаецца этап хуткага росту збыту прадукту і, 

адпаведна, нарастае канкурэнцыя. Таму колькасць інфарматыўнай камунікацыі зніжаецца, 

а яе месца павінна заняць камунікацыя, якая ўздзейнічае на эмоцыі. Змест камунікатаў 

павінна паведамляць мэтавай аўдыторыі асноўнае канкурэнтная адрозненне прадукту 

(брэнда), якое павінна паслядоўна фармаваць добразычлівасць, перавагу і перакананасць у 
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безумоўнай правільнасці выбару прадукту (брэнда). На этапе сталасці прадукту цэнтр 

цяжару маркетынгу пераносіцца на ўтрыманне дасягнутых аб'ёмаў збыту, а гэта, у сваю 

чаргу, змяняе ўтрыманне камунікатаў. Яны носяць характар нагадванняў і гэта прамоцыя 

ўжо не самога прадукта (брэнда), а акцыі стымулявання яго збыту, тым самым ствараюцца 

ўмовы для здзяйснення і паўтору пакупак. 

Чатыры віды маркетынгавай камунікацыі адрозніваюцца паміж сабой коштам 

дасягнення адзінкавага кантакту з мэтавай аўдыторыяй і ступенню ўцягнутасці мэтавай 

аўдыторыі ў працэс камунікацыі. Найбольшая ўцягнутасць (інтэнсіўнасць кантакту) 

дасягаецца ў выпадку асабістай продажы, найменшая – у выпадку рэкламы і PR. У той жа 

час, нізкая ўцягнутасць мэтавай аўдыторыі кампенсуецца таннасцю аднаго рэкламнага 

кантакту і магчымасцю іх высокай частаты. 

Рэклама ўяўляе сабой неасабовыя формы камунікацыі, якія ажыццяўляюцца з 

дапамогай платных сродкаў распаўсюджвання інфармацыі, з выразна акрэсленымі 

крыніцамі фінансавання. Выдаткі на рэкламу лёгка ідэнтыфікуюцца, таму досыць лёгка 

вызначаецца яе камерцыйная эфектыўнасць. 

Каналы рэкламы дзеляцца на дзве часткі ў залежнасці ад ступені дасяганай 

дакладнасці факусоўкі на мэтавую аўдыторыю: 

* ATL-рэклама (тэлебачанне, радыё, вонкавая рэклама, друкаваныя СМІ, кіно, 

Інтэрнэт); 

* BTL-рэклама, якая выкарыстоўвае рекламаносьбітамі з высокім таргетынгам – 

сацыяльныя сеткі або рэкламныя матэрыялы ў кропках продажаў, гэта значыць там, дзе 

канцэнтрацыя патэнцыйных пакупнікоў павышана шляхам папярэдняга «ўзбагачэння» 

патэнцыйнага рынку пры дапамозе ATL-рэкламы. 

Рэклама ў прэсе (газетах і часопісах) сёння не страціла свайго значэння нягледзячы 

на зніжэнне накладаў на папяровых носьбітах. Ва ўмовах дзяржпадтрымкі дзяржаўных СМІ 

ў Рэспубліцы Беларусь цэнтральныя, рэгіянальныя і мясцовыя газеты па-ранейшаму 

публікуюць афіцыйную інфармацыю і таму абавязкова прысутнічаюць на стале дырэктараў 

сярэдніх і буйных прадпрыемстваў і арганізацый. Тым самым газеты з’яўляюцца 

адэкватнымы рэкламаносьбітамі, якія ахопліваюць карпаратыўны сегмент рынку 

ўнутранага турызму. У адрозненне ад інтэрнэт-публікацый, да рэкламнага артыкула 

прэстыжнага характару ў газеце, з прычыны нашмат большай даўгавечнасці яе папяровага 

носьбіта, застаецца стаўленне як да самавітага і надзейнага носьбіта інфармацыі. У 

цяперашні час найлепшым чынам газетная рэклама працуе для вырашэння задач першага і 

другога этапу цыкла жыцця турпрадукту (брэнда). На этапе сталасці турпрадукту для 

стымулявання збыту газета дазваляе выкарыстоўваць купоны. 

Спіс друкаваных СМІ нацыянальнага, рэгіянальнага і лакальнага (мясцовага 

ўзроўню), а таксама галіновых шматтыражак размешчаны на інтэрнэт-партале Міністэрства 

інфармацыі Рэспублікі Беларусь (427 дзяржаўных і 1 138 недзяржаўных друкаваных СМІ). 

Там жа знаходзіцца спіс з 113 замежных друкаваных СМІ, якія распаўсюджваюцца ў 

Беларусі. Спектр напрамкаў, прадстаўленых гэтым выданнямі досыць разнастайны: ад 
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грамадска-палітычных «СБ – Беларусь сёння» і «РЭСПУБЛІКА» да спецыялізаваных 

«Каляндара дачніка» і «Каралеўства крыжаванак». Неабходна адзначыць, што складанне і 

публікацыя крыжаванак, якія робяць прамоцыю турыстычнай дэстынацыі асабліва добра 

працуе для стварэння шырокай базы “дасведчаных” і тых, хто ведае патэнцыйных 

спажыўцоў турыстычных прадуктаў усіх узростаў, якія жывуць далёка за межамі 

дэстынацыі. 

У якасці рэкламаносьбіта не губляюць актуальнасці спецыялізаваныя выданні тыпу 

часопісаў (навукова-папулярныя, публіцыстычныя, галіновыя), якія ў цяперашні час 

дэманструюць тэндэнцыю да глянцу. Перавагамі з’яўляюцца вялікая прэстыжнасць, вялікая 

выбіральнасць, высокая якасць аднаўлення, працяглы тэрмін жыцця, высокая ступень 

выкарыстання кожнага звароту. 

Асаблівую ролю для завяршэння фармавання попыту з пункту гледжання звароту да 

эмоцый мэтавых аўдыторый адыгрываюць радыё і тэлебачанне. Іх асноўныя перавагі: 

эмацыйнае ўздзеянне, высокая ступень прыцягнення ўвагі, шырыня ахопу, выбіральнасць 

ўздзеяння робяць іх асабліва эфектыўнымі сродкамі пераканаўчай і/або параўнальнай 

рэкламы, калі стаіць задача адмежавання ад канкурэнтаў і стварэння ўстойлівай 

прыхільнасці да брэнду. Рэклама на радыё дазваляе забяспечыць масавасць, 

тэрытарыяльную і дэмаграфічную абіральнасць. 

У Дзяржаўны рэестр распаўсюджвальнікаў прадукцыі тэлевізійных і 

радыёвяшчальных СМІ ўключаны 182 юрыдычныя асобы і індывідуальных 

прадпрымальнікаў (http://178.124.138.16/by/activities/reestr-spetsyyalnykh-dazvola-litsenziy-

vydadzenykh-ministerstvam-infarmatsyi-respubliki-belarus-na-a/), якія рэалізуюць 

трансляцыю 24 гадзіны 96 тэлевізійных праграм (43 дзяржаўных і 53 недзяржаўных 

тэлеканалаў) і 158 радыёпраграм (131 дзяржаўных і 27 недзяржаўных радыёканалаў) на 

нацыоянальным, рэгіянальным і лакальным узроўнях (нават да узроўню ўнутрызаводскага 

радіё).  

Вонкавая рэклама ўключае ў сябе размяшчэнне інфармацыі на білбордах, на 

рэкламных тумбах, светлавых устаноўках, расцяжках, банэрах і г.д. Вонкавая рэклама, 

закліканая забяспечыць прыцягненне ўвагі і даступнасць успрымання сэнсу за кароткі час. 

Найлепшым чынам яна спрацоўвае ў выпадку прамоцыі івэнт турызму і стварэння іміджу 

турыстычнай кампаніі. Шыльды, паказальнікі і вулічныя штендеры выкарыстоўваюцца для 

інфармацыі аб месцазнаходжанні турыстычнага прадпрыемства або аб'екту турыстычнай 

інфраструктуры, а таксама заахвочваюць да здзяйснення неадкладнай куплі «гарачай» 

прапановы. Да вонкавай рэкламы адносяць таксама рэкламу на транспарце (размяшчэнне 

рэкламных улётак і стыкераў ўнутры пасажырскіх салонаў аўтобусаў, цягнікоў метро, 

прыгарадных электрацягнікоў; брэндзіраванне прыпынкаў і станцый; абклейванне 

транспартных сродкаў). 

Пастаяннае зніжэнне выдаткаў на вытворчасць і распаўсюджванне высакаякаснай 

апаратуры для відэаздымкі сёння зрабіла кіна - і відэа-рэкламу даступнымі для ўключэння 

ў комплекс прамоцыі турыстычных дэстынацый рэгіянальнага ўзроўню. Кінарэклама 
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дэманструецца ў перапынках паміж сеансамі ў сетках кінатэатраў, якія масава наведваюць 

гледачы ва ўзросце да 30 гадоў. Безумоўна, здымкі кіно блокбастара або тэлесерыяла на 

фоне ландшафтаў Лідчыны адразу б значна павысілі турыстычную прывабнасць 

дэстынацыі. Але і звычайныя прома-ролікі з дэманстрацыяй ціхага і мірнага баўлення часу 

на аб’ектах Лідскай турыстычнай інфраструктуры маюць вялікі камунікатыўны патэнцыял 

у выпадку дэманстрацыі ў мясцовых сетках кабельнага тэлебачання, на тэлеманіторах у 

прыкасавай зоне гандлёвых сетак, у залах чакання чыгуначных і аўтавакзалаў, на маніторах 

у грамадскім транспарце. Каардынаты ўладальнікаў гэтых сетак даступныя ў сетцы, а для 

перадачы відэакантэнту не патрабуюцца транспартныя намаганні. Выдаткі на вытворчасць 

рэкламы іміджавага характару апраўдваюцца магчымасць працяглага выкарыстання падчас 

прэзентацый і прэс-канферэнцый, на выставах, у месцах продажу турыстычных паслуг. 

На мяжы паміж масіраваным уздзеяннем АТL рэкламы і больш выбарачным 

уздзеяннем BTL рэкламы знаходзіцца высокаэфектыўная пры наяўнасці адраснай базы 

масавая прамая паштовая рассылка. Яе моцныя бакі - гэта выбіральнасць, аператыўнасць; 

адносна невысокі кошт. Выкарыстанне рэгулярна актуалізаванай базы адрасоў рассылкі 

дазваляе надаць зносінам з патэнцыйным кліентам (кіраўніком прадпрыемства) асабісты 

характар. Прамая паштовая рассылка, практычна не звязаная з абмежаваннямі месца і часу, 

дазваляе перадаваць практычна любыя рэкламныя матэрыялы і забяспечваць зваротную 

сувязь. Важнай умовай эфектыўнасці з’яўляецца адраснасць пасланняў, аптымізацыя 

графіка і колькасці рассылак. Прамая паштовая рэклама выкарыстоўваецца для як для 

падтрымання кантакту са спажыўцамі ў рамках праграм лаяльнасці (віншаванні з агульнымі 

святамі і, напрыклад, з днямі нараджэнняў), так і для перадачы рэкламнай інфармацыі. Для 

ахопу мэтавай аўдыторыі канчатковых спажыўцоў зручна выкарыстоўваць паслугі пошты 

па раскладцы персаніфікаваных рэкламных зваротаў па паштовых скрынях або праца з 

рассыланнем электронных лістоў. Прамая паштовая рассылка эфектыўная пры арганізацыі 

якая нагадвае рэкламы і рэкламы акцый стымулявання збыту на этапе сталасці турпрадукту 

(праца з купонамі). 

Рэклама ў месцах продажу (ад англ. “POS – Point Of Sales” або месца прамых 

продажаў) мае на ўвазе працу з мэтавай аўдыторыяй на апошніх стадыях прыняцця рашэння 

аб куплі і заклікана падштурхнуць кліента зрабіць выбар. Інструментарыем POS-рэкламы 

з'яўляецца афармленне гандлёвых офісаў і вітрын турфірмаў і іх прадстаўніцтваў 

рэкламнымі матэрыяламі. На роўні з рэкламнай друкаванай прадукцыяй, для гэтых мэтаў 

выкарыстоўваюць рэкламныя планшэты і ВК-маніторы, буйнафарматныя дыапазітывы з 

падсветкамі, стыкеры і г. д. 

Рэкламная друкаваная прадукцыя служыць павышэнню тактыльнай адчувальнасці 

турыстычнай паслугі і тым самым павышае яе якасці ўжо ў момант продажу. Паліграфічныя 

выданні, якія змяшчаюць інфармацыю аб прапанаваных турах і турыстычных паслугах, 

валодаюць прываблівасцю, доўгім уздзеяннем, высокай якасцю прайгравання, 

выбіральнасцю. Рэкламныя выданні могуць мець разнастайныя каналы распаўсюджвання: 

рассылцы па пошце, раздача на выставачных стэндах, прэзентацыях, у турагенцтвах. 
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Рэкламная друкаваная прадукцыя ў сферы турызму традыцыйна ўключае ў сябе каталогі, 

праспекты, брашуры, буклеты, фолдеры, улёткі. 

У рэкламе, накіраванай на павышэнне іміджу суб'екта турыстычнай дзейнасці або 

турыстычнай дэстынацыі, у якасці зборніка інфармацыі аб усіх турах, якія арганізуюцца 

тураператарам на працягу года або ўсіх аб'ектах турыстычнай інфраструктуры ў дадзенай 

дэстынацыі, выкарыстоўваецца рэкламаносьбіт у выглядзе фірмовага каталога. Фірмовыя 

каталогі маюць вялікі аб'ём і патрабуюць высакаякаснага паліграфічнага выканання, таму 

выданне патрабуе вялікіх выдаткаў. Каталогі выпускаюцца буйнымі тураператарамі 

шырокага асартыменту, якія прапануюць туры па розных напрамках, маршрутах і 

праграмах, а таксама іншымі суб'ектамі турыстычнай дзейнасці, асабліва дзяржаўнымі 

структурамі з мэтай падтрымкі ўязнога і ўнутранага турызму. Выданне каталогаў 

мэтазгодна для атрыманне заказаў і запытаў і ўплывае на прыняцце рашэння аб пакупцы 

турпрадукту. Каталогі выпускаюцца абмежаванымі накладамі, распаўсюджваюцца сярод 

рознічных турагенцтваў і іншых пасрэднікаў, выкарыстоўваюцца пры працы ў гандлёвых 

залах і на выставах-кірмашах. 

Праспекты і брашуры – малафарматныя, невялікага аб'ёму выданні – 

выкарыстоўваюцца як для прамоцыі больш вузкай прапановы асобных турыстычных 

цэнтраў, маршрутаў, паслуг прадпрыемстваў туріндустрыі (гасцініцы, рэстарана, пракат 

аўтамашын і г.д.). Як правіла, утрымліваюць вялікую колькасць каляровага ілюстрацыйнага 

матэрыялу, выпускаюцца вялікімі накладамі. Рэкламныя праспекты і брашуры маюць 

шырокае, але выбарачнае распаўсюджванне: рассылка па пошце патэнцыйным спажыўцам, 

раздача на рэкламных стэндах наведвальнікам турыстычных выставаў, распаўсюджванне 

сярод удзельнікаў прэзентацый, семінараў, прэс-канферэнцый, выкладка ў гандлёвых залах, 

на вакзалах, у фае гасцініц. 

Буклеты і фолдеры – таксама малафарматныя выданні, але, у адрозненні ад 

праспекта або брашуры, не брашуруюцца, а складваюцца “гармонікам”. 

Выкарыстоўваюцца як аператыўная рэклама для прамоцыі асобных паслуг, у мэтах 

прыцягнення ўвагі і могуць мець розныя формы. Выданне буклетаў і фолдэраў абыходзіцца 

танней, чым праспектаў, яны выпускаюцца больш масавым накладам і шырока 

распаўсюджваюцца. 

Улёткі (флаеры) – выданні, якія складаюцца з аднаго ліста, дзе звычайна 

размяшчаюцца кароткі тэкст і ілюстрацыя. Адносяцца да аператыўнай рэкламы, 

выкарыстоўваюцца для распаўсюджвання інфармацыі па абмежаванай турыстычнай 

прапанове і заахвочвання да неадкладнай куплі паслугі, атрымання зніжкі і г. д. 

Сувенірная рэклама уяўляе сабой невялікія арыгінальныя і цікавыя прадметы, на якіх 

размяшчаецца кароткая інфармацыя аб кампаніі (імя, лагатып, адрас і т.д.). 

Эфектыўны рэкламны сувенір павінен павышаць тактыльную адчувальнасць 

турыстычнай паслугі або брэнда. З пункту гледжання турфірмы, у яго павінна быць 

невысокі кошт і прыдатнасць для шырокага распаўсюджвання, а таксама прывабнасць для 
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кліента. Гэтая прывабнасць дасягаецца арыгінальнасцю формы і непасрэднай карыснасцю. 

У сферы турызму традыцыйна папулярныя наступныя віды іміджавай прадукцыі: 

- фірмовыя календары (насценныя, настольныя, кішэнныя); 

- брэндаваныя вырабы (запалкі, запальніцы, бірулькі, ручкі, нататнікі, бейсболкі і г. 

д. з фірмовай атрыбутыкай); 

- прадстаўнічыя сувеніры (брэндаваныя аташэ-кейсы, валізкі, настольныя гадзінікі, 

электронныя гаджэты і інш.). 

Рэкламныя сувеніры з невысокім коштам могуць выкарыстоўвацца як сродак 

стымулявання збыту або стварэння перавагі (напрыклад, для ў месцах продажу асобных 

турысцкіх паслуг). Але, як правіла, сувенірная рэклама мае сваёй мэтай умацаванне іміджу 

дэстынацыі ў цэлым, так і асобнай турфірмы ў прыватнасці, падтрыманне лаяльнасці 

канчатковых спажыўцоў і карпаратыўных кліентаў. У апошнім выпадку, дарагія рэкламныя 

сувеніры з'яўляюцца эфектыўным сродкам замацавання сувязяў з VIP кантактнымі 

аўдыторыямі ў рамках PR-актыўнасці. 

PR-актыўнасць або піяр адносіцца да ліку неасабовых маркетынгавых камунікацый 

з мэтавай аўдыторыяй. Пад піярам разглядаюць працяглыя, плануемыя намаганні, 

накіраваныя на стварэнне і падтрымку ўзаемапаразумення і добразычлівых адносін паміж 

суб'ектам турыстычнай дзейнасці і яго сацыяльным асяроддзем у самым шырокім 

разуменні гэтага паняцця, якое прадстаўлена патэнцыяльна зацікаўленымі ў турыстычным 

прадукце або паслузе бакамі. У выпадку прамоцыі брэнда турыстычнай дэстынацыі 

першапачаткова PR павінен быць накіраваны на фарміраванне як у мясцовых уладаў, так і 

ў насельніцтва, якое пражывае на тэрыторыі дэстынацыі, адносінаў да турызму як да 

крыніцы эканамічных магчымасцяў, затым на выпрацоўку звычкі выкарыстоўваць турызм 

для паляпшэння асабістага і грамадскага эканамічнага дабрабыту. 

Інструментамі PR-актыўнасці з'яўляюцца выставы, кірмашы, фестывалі; сустрэчы, 

семінары, “круглыя сталы”, канферэнцыі, з'езды, сімпозіумы, кангрэсы; гадавіны, юбілеі, 

знамянальныя даты; спецыяльныя прэміі, конкурсы; дні адчыненых дзвярэй, экскурсіі па 

прадпрыемстве; публічныя дэбаты, тэматычныя вечары; банкеты, фуршэты; спаборніцтвы, 

віктарыны; парады, конкурсы прыгажосці; спонсарскія прэміі, дабрачынныя вечары, 

стварэнне дабрачынных і асветніцкіх фондаў; прыёмы, балі, прэзентацыі, кінафестывалі; 

выезды на прыроду; цырымоніі адкрыцця новых будаўнічых пляцовак, закладка першага 

каменя ў падмурак; візіты заслужаных і вядомых людзей, цырымоніі сустрэч і развітанняў; 

справаздачы аб вырашэнні праблем, абвяшчэнне вынікаў апытанняў грамадскай думкі, 

сацыялагічных даследаванняў; цырымоніі адкрыцця фестываляў, спартакіяд і іншых 

маштабных мерапрыемстваў; абвяшчэнне новых прызначэнняў на адказныя пасады; 

абвяшчэнне новага палітычнага курсу, праграм, змяненняў у палітычным курсе, праграмах 

дзейнасці; аматарскія спаборніцтвы; сустрэчы з селебрыці (вядомымі спартсменамі, 

акцёрамі, касманаўтамі і т.д.); калектыўнае наведванне музеяў, выстаў, канцэртаў, 

тэатральных спектакляў; сустрэчы з выдатнымі людзьмі, цырымоніі раздачы аўтографаў; 

ўдзел у грамадскіх мерапрыемствах, добраўпарадкаванне паркаў, вуліц, дзіцячых пляцовак 
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і інш.; святкавання рэлігійных, дзяржаўных, нацыянальных, гарадскіх святаў; 

мерапрыемствы па ўшанаванні дат гісторыі і культуры іншых краін і народаў. 

Любая PR-актыўнасць мае сэнс, калі на яе запрашаюцца патэнцыяльныя спажыўцы 

і партнёры, прадстаўнікі СМІ і спецыялізаванай прэсы, што дазваляе аб'яднаць два 

мерапрыемствы: Прыцягненне патэнцыйных кліентаў і ўмацаванне нефармальных 

станоўчых сувязяў з кантактнымі аўдыторыямі, якія самі не купляюць турпрадукты, але 

могуць паўплываць на інтэнсіўнасць іх рэалізацыі. 

На стыку PR і асабістай продажы знаходзіцца такі інструмент комплексу прамоцыі 

як удзел у турыстычных выставах (міжнародных, нацыянальных і мясцовых, 

спецыялізаваных і галіновых). Выстава дазваляе прадставіць турпрадукт вялікай колькасці 

патэнцыяльных спажыўцоў за кароткі тэрмін. Мэты ўдзелу ў выставах: асабісты кантакт з 

патэнцыяльнымі спажыўцамі; заключэнне дамоваў; прадстаўленне навінак; падбор 

партнёраў па збыце; павышэнне прэстыжу турфірмы-ўдзельніка ў сваёй галіне. 

Нацыянальным агенцтвам па турызме вызначаны наступны склад міжнародных 

выстаў, дзе ў 2022 годзе будзе прадстаўлены турызм Рэспублікі Беларусь, і такім чынам, 

мае магчымасць прыняць удзел у пэўнай форме турыстычны кластар Лідскага раёна:  

1. “EMITT 2022” (Турцыя, г. Стамбул) – 09–12 лютага 

2. “Ташкенцкая Міждународная Турыстычная Ярмарка” (Узбекістан, г. Ташкент) – 

21–22 лютага 

3. “ITB Berlin 2022 virtual” (Германія, г. Берлін) – сакавік 

4. “Інтурмаркет” (РФ, г. Масква) – 12–14 сакавіка 

5. “MITT-2022” (РФ, г. Масква) – 15–17 сакавіка 

6. “Online travel mart: лета 2022” (РФ) – 21 сакавіка – 1 красавіка 

7. “IMTM 2022” (Ізраіль, г. Тэль-Авіў) – 29–30 сакавіка 

8. “Адпачынак” (Беларусь, г. Мінск) – 31 сакавіка–2 красавіка  

9. “ITB India” (Індыя, г. Мумбаі) – 4–6 красавіка 

10. "BIT 2022" (Італія, г. Мілан) – 10–12 красавіка 

11.  “KITF” (Казахстан, г. Алматы) – 20–22 красавіка 

12. “COTTM online” (Кітай, г. Пекін) красавік 

13. "ATM 2022" (ОАЭ, г. Дубай) – 8–11 мая 

14. “Online travel mart: зіма 22/23” (РФ) – 10–21 кастрычніка 

15. “ITB Asia” (Сінгапур, г.Сінгапур) – 19–21 кастрычніка 

16. “World Travel Market 2022” (Велікабрытанія, г. Лондан) – 7–9 лістапада 

17. “Qatar Travel Mart 2022” (Катар, г. Доха) – лістапад 

18. “ITB China virtual” (Кітай, г. Шанхай) – лістапад 

19. "IBTM Barcelona 2022"(Іспанія, г. Барселона) – 29 лістапада – 1 снежня. 

Камунікацыйны комплекс суб’ектаў турыстычнай дзейнасці дапаўняюць і 

падтрымліваюць акцыі стымулявання продажаў. Іх аб’ектамі ў турбізнэсе могуць быць як 

канчатковыя спажыўцы (патэнцыяльныя і рэальныя турысты), так і турагенцтвы, якія 

рэалізуюць турпрадукт тураператараў у розніцу. 
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Асноўнымі задачамі стымулявання збыту для канчатковых спажыўцоў з'яўляюцца: 

− заахвочванне больш інтэнсіўнага спажывання тураў ці асобных турыстычных 

паслуг; 

- заахвочванне да набыцця новых тураў або паслуг, якімі спажывец раней не 

карыстаўся; 

- фармаванне лаяльнасці да кампаніі; 

- напамін былой вандроўцы (сувеніры, падарункі); 

- пераключэнне на сябе кліентаў канкурэнтаў. 

Спосабы стымулявання патэнцыяльных кліентаў: 

− скідкі з цаны тура. Напрыклад, у выпадку папярэдняга браніравання тура раней 

пэўнай даты на “гарачыя” туры; 

− прадастаўленне дадатковага бясплатнага абслугоўвання на працягу аднаго-трох 

дзён. Напрыклад, пры куплі тура з максімальнай працягласцю; 

- прадастаўленне бясплатнай паездкі пасля набыцця шасці-дзесяці тураў; 

-уключэнне ў комплекснае абслугоўванне некаторых бясплатных дадатковых паслуг 

(наведванне пляжу, фітнес-цэнтра, карыстанне спартыўнымі пляцоўкамі, басейнам і г. д.); 

- правядзенне латарэй або віктарын для пакупнікоў тураў з прапановай у якасці 

ўзнагароды бясплатнай паездкі; 

- раздача фірмовых сувеніраў (дарожных сумак, ручак, бейсболак, футболак і т. п.) 

пакупнікам тураў; 

- аказанне асаблівай увагі пры абслугоўванні пастаянных кліентаў турфірмы. 

Напрыклад, размяшчэнне іх у больш прэстыжных нумарах гасцініцы, лепшых месцах у 

рэстаране, падарункі, дарагія сувеніры, рассыланні віншаванняў з нагоды святаў, 

урачыстых дат і г. д.; 

- урачыстае ўшанаванне юбілейных (1, 10, 100-тысячных) турыстаў. Уручэнне ім 

каштоўных падарункаў або прадастаўленне значных ільгот пры пакупцы тура. 

Стымуляванне збыту дробнымі прадаўцамі (стымуляванне турагенцтваў) вырашае 

задачы развіцця турыстычных прадуктаў і рынкаў шляхам фармавання лаяльнасці і 

адданасці супрацоўніцтву. Сярод спосабаў стымулявання работы агенцтваў неабходна 

назваць: 

- правядзенне прэзентацый тураператара і яго турпрадукту з арганізацыяй 

розыгрышаў прызоў (бясплатнай паездкі) для турыстычных агенцтваў; 

- усталяванне прагрэсіўнай камісіі за продаж тураў звыш усталяванай квоты месцаў; 

- прадастаўленне скідак з абвешчаных коштаў на групавыя паездкі ў выпадку 

павелічэння аб'ёмаў продажаў; 

- павелічэнне памеру зніжкі з коштаў на абслугоўванне ў несезон пры росце 

колькасці прададзеных тураў; 

− бясплатнае абслугоўванне работнікаў турагенцтваў, якія суправаджаюць 

турыстычныя групы ў туры; 
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- арганізацыя рэкламных тураў для работнікаў турагенцтваў на бясплатнай аснове, 

альбо з прадастаўленнем значных зніжак з абвешчаных коштаў (да 75 %). Падчас такіх 

паездак праводзіцца праграма, якая ўключае азнаямленне з туріндустрыяй гасцявой 

дэстынацыі, яе турыстычнымі славутасцямі, рэкламна-інфармацыйныя семінары; 

- уручэнне прадстаўнікам турагенцтваў падарункаў і сувеніраў; 

- удзел у турыстычных біржах, дзе браніраванне і продаж тураў ажыццяўляюцца на 

льготных умовах (права «першай рукі», пераважнае права, зніжкі з абвешчаных цэн і т. д.) 

У заключэнне неабходна назваць велізарны камунікацыйны патэнцыял прамоцыі на 

турыстычным рынку, якім валодае сетка Інтэрнэт. Інтэрнэт адрозніваецца 

мультымедыйнасцю і інтэрактыўнасцю. Гэтыя дзве якасці ператвараюць яго ў інтэграванае 

камунікацыйнае асяроддзе турыстычнага маркетынгу. Інтэрнэт можа разглядацца як 

эфектыўны медыя-канал для размяшчэнне рэкламных зваротаў і інфармацыйных 

камунікатаў у электронных версіях галіновых і перыядычных выданняў, прысутнасць у 

найбольш запатрабаваных пошукавых сістэмах, а таксама, як канал распаўсюджвання і 

руху тавара (электронная камерцыя турпаслугамі) і як спосаб аператыўнай сувязі са 

спажыўцамі (пры наяўнасці ўласнага сайта, электроннага адрасу і акаўнтаў у сацыяльных 

сетках). 

Асноўным інструментам забеспячэння высокай эфектыўнасці прамоцыі ў Інтэрнэце 

служыць пошукавая аптымізацыя сеткавага рэсурсу-рэкламаносьбіта "Search Engine 

Optimization" (SEO). Дадзены працэс заключаецца ў тым, каб зрабіць сайт (рэсурс ці 

сацсетку) максімальна зручным для выяўлення патэнцыяльнымі кліентамі. Асноўная 

праблема заключаецца ў тым, што карыстальнікі Інтэрнэту ажыццяўляюць пошук значнай 

інфармацыі пры дапамозе пошукавай машыны (браўзэра). Як правіла на запыт 

карыстальніка пошукавая сістэма здольная з разумнай хуткасцю выдаць да спіс з 200 сайтаў 

з патэнцыйна карыснай карыстальніку інфармацыяй, разбітых на порцыі-выдачы. Для 

рэкламадаўца найбольш выгадна апынуцца са сваім сайтам у першай дваццатцы спісу, гэта 

значыць у першай і другой выдачах. Найбольш папулярнымі браўзэрамі ў Рэспубліцы 

Беларусь і суседніх да яе дзяржавах з'яўляюцца пошукавыя машыны кампаній Google і 

Yandex. Апошняя карыстаецца найбольшай папулярнасцю ў патэнцыяльных кліентаў з 

Расійскай Федэрацыі. 

Варта адзначыць, што аднаразовае дасягненне выгаднага месца ў выдачы 

недастаткова для эфектыўнай працы сеткавага прома-рэсурсу. Каб прыцягнуць і 

ўтрымліваць менавіта мэтавую аўдыторыю, г. зн. такую, дзе ёсць патэнцыяльныя кліенты, 

турыстычнай арганізацыі, неабходна адказна падысці да выбару семантычнага ядра 

(ключавых слоў) свайго рэкламнага звароту, размешчанага як на сайце-вітрыне, так і на 

форуме, блогу ці ў каментарах да артыкулаў або ў акне водгукаў былых карыстальнікаў 

паслуг. 

Прамоцыя з дапамогай SEO - гэта комплекс этапных мерапрыемстваў, з працягласцю 

этапаў ад працоўнага тыдня да двух месяцаў: 
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1 этап – SEO-аўдыт сайта. На дадзеным этапе ажыццяўляецца аналіз бактуальнага 

становішча сайта ў пошукавых сістэмах і аналіз галіны, у якой плануецца прамоцыя, 

складаецца рэальны і пажаданы профіль аўдыторыі сайта, а затым фармуецца спіс 

ключавых запытаў, па якіх будзе выконвацца прамоцыя сайта (семантычнае ядро). Далей 

аналізуецца адэкватнасць структуры сайта і код сайта. На аснове атрыманых звестак 

фармулююцца рэкамендацыі па аптымізацыі сайта пад пошукавыя сістэмы: аптымізацыі 

кода, структуры спасылак, загалоўкаў. Затым фармуецца стратэгія прамоцыі і на яе базе 

распрацоўваецца медыяплан. Этап ўкладваецца ў працоўны тыдзень. 

2 этап – пошукавая аптымізацыя сайта пад ключавыя словы. На дадзеным этапе 

выпрацоўваецца змена загалоўкаў, карэкціроўка і, пры неабходнасці, напісанне тэкстаў, 

стварэнне аптымальнай структуры спасылак. 

3 этап – рэгістрацыя сайта ў каталогах. Каталогам сайтаў называецца вэб-рэсурс, які 

змяшчае ўпарадкаваныя спасылкі на іншыя сайты. Каталогі могуць быць прысвечаны 

турыстычнай тэматыцы або ўтрымліваць напрамкі агульнага характару. Пры выбары 

каталогу для рэгістрацыі лічыцца аптымальным, каб ён быў белым (бясплатным і без 

патрабаванні бэклінкаў), кіраваўся адміністратарам, меў зручны інтэрфэйс, а таксама 

высокі індэкс якасці сайта (Ікс) і Page Rank (PR). Прыкладам каталогаў могуць служыць 

наступныя беларускія рэсурсы сеткі Інтэрнэт: 

• grodnovisafree.by [каталог турыстычных аб'ектаў і паслуг Гродзенскай вобласці, 

якая ўваходзіць у склад бязвізавай тэрыторыі "Брэст-Гродна"]; 

• sanatorii.by [інфармацыя аб санаторыях Беларусі з іх апісаннем, фота-і відэа, 

медыцынскімі профілямі і лячэбна-дыягнастычнымі кабінетамі, інфраструктурай]; 

• beltur.by [інфармацыя пра базы адпачынку, турыстычныя комплексы, дамы 

паляўнічага, рыбалова, а таксама кемпінгі (больш за 200 аб'ектаў адпачынку), размешчаных 

у натуральных ландшафтах беларускай прыроды, у нацыянальных парках і заказніках]; 

• belhotel.by [інфармацыя аб гасцініцах Беларусі з апісаннем і фота, а таксама 

магчымасцю забраніраваць гасцініцу ў кожным горадзе Беларусі]; 

• ekskursii.by [інфармацыя аб экскурсійных маршрутах па Беларусі (больш за 200 

экскурсій) для індывідуальных турыстаў і карпаратыўных груп]; 

• belhunt.by [інфармацыя для паляўнічых пра багацце фаўны Беларусі з магчымасцю 

заказаць паляўнічы тур у адной з 50 паляўнічых гаспадарак]. 

• beltransfer.by [інфармацыя аб паслугах па арганізацыі трансферу паміж усімі 

гарадамі ў межах краіны, а таксама арганізацыі паездак з кожнага горада Беларусі, у тым 

ліку трансфер з аэрапортаў, чыгуначных і аўтавакзалаў у любую кропку краіны і назад (у 

санаторыі, базы адпачынку, гасцініцы)]; 

• belarus-online.by [каталог анлайн-сэрвісаў і інтэрнэт-паслуг для працы, адпачынку, 

пакупак, забаў, заняткі спортам. Акрамя каталогу на партале размяшчаюцца ўласныя 

агляды на папулярныя анлайн-сэрвісы, а таксама каляндар падзей і мерапрыемстваў, у якіх 

можна паўдзельнічаць, не выходзячы з дому]; 

• vp.by [інфармацыйны партал для пошуку прапаноў турфірм]. 
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Для рэгістрацыі ў каталогах ажыццяўляецца падрыхтоўка тэкстаў для спасылак і 

падрыхтоўка апісанняў турпрадукту. Рэгістрацыя сайта ў 3 000 белых каталогах павінна 

завяршыцца за працоўны тыдзень. 

4 этап – пошукавая прамоцыя сайта на пазіцыі лідэра. На дадзеным этапе складаецца: 

фармаванне спасылкавага бюджэту, выбар партнёрскіх сайтаў для размяшчэння спасылак, 

іх размяшчэнне ў рамках спасылачныя стратэгіі, кантроль за размяшчэннем спасылак, 

разлік карэляцыі спасылкавага бюджэту і дасягнутых пазіцый, карэкціроўка стратэгіі, 

справаздачнасць аб праведзеным і дасягнутых выніках. Працягласць 4 этапу складае 1–2 

месяца. 

5 этап – падтрыманне пазіцый. Яно складаецца з карэкціроўкі спасылкавага бюджэту 

і тэкстаў для спасылак, пошуку партнёрскіх сайтаў для размяшчэння спасылак, 

размяшчэнне новых спасылак у рамках абранай стратэгіі, кантроль за размяшчэннем 

спасылак, вылічэнне карэляцыі спасылкавага бюджэту і дасягнутых пазіцый, карэкціроўка 

спасылачныя стратэгіі. 5 этап прадугледжвае штомесячную справаздачу аб зробленай 

працы і дасягнутых выніках, пасля якога этап паўтараецца. 

Варта адзначыць, што паспяховае функцыянаванне турыстычнага кластара Лідскага 

раёна будзе немагчымым без фармавання эфектыўнай сістэмы маркетынгавых камунікацый 

з прапанаваных вышэй маркетынгавых інструментаў. На першым этапе неабходна 

сфармаваць лакальны турыстычны прадукт ці прадукты, якія будуць прапаноўвацца на 

турыстычных рынках. Як паказвае вопыт фармавання лакальных турыстычных дэстынацый 

у Рэспубліцы Беларусь у 2010–2020 гг., турыстычны маркетынг, які не звязаны з канкрэтнай 

турыстычнай прапановай (прадуктам), ператвараецца ў сістэму папулярызацыі мясцовых 

турыстычных рэсурсаў і не акупляе выдаткі на сваю рэалізацыю з дапамогай продажаў 

турыстычных прадуктаў і паслуг. На другім этапе будзе неабходна распрацаваць мадэль 

рэалізацыі лакальнай сістэмы маркетынгавых камунікацый як сістэму ўзаемадзеяння, 

кааперацыі і сумеснага фінансавання суб’ектамі Лідскага турыстычнага кластара. 

Зыходзячы з мэтавых сегментаў і фінансавых магчымасцяў можна будзе вызначыць 

маркетынгавыя інструменты, аб’ёмы і тэрміны маркетынгавай кампаніі. Неабходна 

памятаць, што турыст не наведвае нейкую абстрактную тэрыторыю. Ён плануе спажываць 

пэўны турыстычны прадукт – аформлены тэматычны комплекс паслуг, уражанняў і 

спадарожных тавараў на пэўнай тэрыторыі і/або маршруце. Не сфармаваўшы такі 

турыстычны прадукт бессэнсоўна ажыццяўляць маркетынгавую кампанію. 

Перавагай Лідскага раёна з’яўляецца наяўнасць некалькіх моцных лакальных 

брэндаў, звязаных з паспяховымі і шырока вядомымі прамысловымі прадпрыемствамі, якія 

працуюць з канчатковымі спажыўцамі: Лідскае піва, Лідская мука, Лідскія харчовыя 

канцэнтраты і Лідская Лакафарба. Таксама варта памятаць аб добра вядомым у краіне 

Лідскім замку і культурна-масавых мерапрыемствах (у першую чаргу – фестываль 

«LIDBEER»). Гэта дазваляе фармаваць турыстычныя брэнды з актуалізацыяй і новай 

інтэрпрэтацыяй добра вядомых для спажыўца вобразаў, у дачыненні да турыстычнага 

кластара Лідскага раёна: 
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• Рознакаляровы (яркі, феерычны, бліскучы) – апелюючы да асацыяцый з 

рознакаляровымі фарбамі, крыштальнымі вырабамі і каляровым шклом, лідскімі 

фестывалямі і разнастайнасцю лакальных этнакультурных традыцый; 

• Смачны (карысны, адпачынак з карысцю) – абапіраючыся на папулярныя брэнды 

Лідскай харчовай прамысловасці; 

• Надзейны (салідны “як за каменнай сцяной”, “гарантыя 700 гадоў”) – выклікаючы 

пазітыўныя асацыяцыі з лідскім замкам і паспяховымі лідскімі прадпрыемствамі. 

Аднак, варта падкрэсліць, што брэндзіраванне мясцовага турыстычнага прадукту 

магчыма толькі пасля таго, як суб’екты турыстычнага кластара Лідскага раёна змогуць 

сфармаваць пэўныя турыстычныя прадукты (тэматычныя комплексы паслуг 

задавальняючых патрэбы канкрэтных груп спажыўцоў: турыстаў і экскурсантаў). У 

адваротным выпадку, чакання турыстаў ўвойдуць у супярэчнасць з фактычнымі 

турыстычнымі прапановамі, што прывядзе да страты рэпутацыі і негатыўнага іміджу 

турыстычнай дэстынацыі. 

Як паказаў вопыт рэалізацыі рэгіянальных і лакальных турыстычных праектаў у 

Рэспубліцы Беларусь у 2010–2018 гг., менавіта маркетынг з’яўляецца іх самым слабым 

месцам і не дазваляе сфармаваць устойлівыя мясцовыя дэстынацыі. Дзякуючы дапамозе 

донараў лакальныя суб’екты гаспадарання змаглі наладзіць кааперацыю, сфармаваць 

прывабныя турыстычныя прадукты, але ўся сістэма маркетынгу звялася да іх разавай 

прэзентацыі на нацыянальнай турыстычнай выставе. Пасля чаго маркетынгавая актыўнасць 

лакальных дэстынацый рэзка пайшла на змяншэнне, як і іх вядомасць і намеры іх наведаць. 

З аднаго боку, кластарная мадэль з’яўляецца аптымальным арганізацыйным 

рашэннем для развіцця рэгіянальнай і лакальнай турыстычнай галіны, прадстаўленай 

вялікай колькасцю суб’ектаў гаспадарання, для многіх з якіх турызм не з’яўляецца 

профільнай сферай дзейнасці, а дадатковай крыніцай даходаў. З іншага боку, класічная 

мадэль дэцэнтралізаванага, сеткавага кластара паказала сваю нізкую эфектыўнасць у плане 

маркетынгу турыстычнага прадукту і ўстойлівага ўзаемадзеяння суб’ектаў кластара, пасля 

заканчэння грантавай падтрымкі. 

У сувязі з гэтым рэкамендуецца пабудаваць канцэпцыю каардынацыі бізнэс-

працэсаў турыстычнай галіны ў Лідскім раёне на аснове не сеткавай дэцэнтралізаванай 

мадэлі, але на аснове структураванай мадэлі раўнапраўных у фінансава-эканамічных 

адносінах суб’ектаў з выразна выяўленымі «якарнымі прадпрыемствамі» у аснове кластара. 

Суб’екты турыстычнага кластара Лідскага раёна павінны ўключаць у сябе дзве групы: 

- Рэзідэнты кластара – прадпрыемствы, установы і арганізацыі, якія непасрэдна 

ўдзельнічаюць у фармаванні, прамоцыі і рэалізацыі турысцка-экскурсійных паслуг і 

імкнуцца пры гэтым дасягнуць камерцыйных інтарэсаў. У лік такіх рэзідэнтаў настойліва 

рэкамендуецца кааптаваць турыстычныя прадпрыемствы Мінска, Вільнюса і Гродна, якія 

ўзялі б на сябе функцыю генератара турыстычнага патоку. Альбо рэзідэнтам кластара 

неабходна адкрыць такія прадпрыемствы (філіялы) у названых гарадах, што запатрабуе 

долевага ўдзелу і можа стаць прычынай для канфліктаў. Як паказаў вопыт раней створаных 
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у Беларусі турыстычных кластараў, толькі тэрытарыяльная кааперацыя і ўзаемадзеянне не 

дазваляюць сфармаваць устойлівую дэстынацыю. Тут вельмі важным фактарам з’яўляюцца 

моцны маркетынг і наяўнасць эфектыўнай сеткі турыстычных камунікацый. 

- Партнёры кластара – установы і арганізацыі, якія эпізадычна ўдзельнічаюць у 

фармаванні, прамоцыі і рэалізацыі турысцка-экскурсійных паслуг і не маюць камерцыйных 

мэтаў. Да іх ліку ставяцца мясцовыя органы ўлады, навучальныя і навуковыя ўстановы, 

грамадскія арганізацыі і г.д. 

Асаблівасцю турыстычнага кластара Лідскага раёна павінна стаць вылучэнне сярод 

рэзідэнтаў “якарных прадпрыемстваў”, якія будуць задзейнічаныя ў аказанні турыстам 

асноўных паслуг у структуры турыстычнага прадукту, звязаных з мэтай паездкі, 

харчаваннем і пражываннем. Таму “якарным прадпрыемствам” мэтазгодна ўзяць на сябе ў 

рамках кластара функцыі каардынацыі, маркетынгу і аналізу. Функцыя каардынацыі 

прадугледжвае, што “якарныя прадпрыемствы” будуць прадстаўляць інтарэсы кластара ў 

сістэме дзяржаўна-прыватнага партнёрства, узгадняць з рэзідэнтамі кластара тэматыку, 

маршруты, хранаметраж і паслугі ў рамках канкрэтных тураў, арганізоўваць узаемадзеянне 

з партнёрамі кластара. Функцыя маркетынгу запатрабуе ад “якарных прадпрыемстваў” 

узяць на сябе прэзентацыю і прамоцыю кластара як турыстычнай дэстынацыі і яго 

турысцка-экскурсійных прадуктаў на турыстычных рынках. У будучыні варта звярнуць 

увагу на адэкватнае выкарыстанне брэнда і абарону правоў адносна гандлёвай маркі 

“Турыстычнай кластар Лідскага раёна”. Функцыя аналізу запатрабуе ад “якарных 

прадпрыемстваў” ажыццяўленне збора і апрацоўкі інфармацыі ад рэзідэнтаў кластара па 

выніках кожнага турыстычнага сезона, аналізу прапаноў і бізнэс-ідэй у плане развіцця 

кластара, параўнальнага аналізу становішча турыстычнага кластара Лідскага раёна на 

нацыянальным турыстычным рынку з улікам асноўных тэндэнцый развіцця турыстычнай 

галіны. На гэтай аснове з дапамогай партнёраў кластара стане магчымым эфектыўнае 

стратэгічнае планаванне яго развіцця. Пры гэтым вытворчасць і аказанне канкрэтных 

турысцка-экскурсійных паслуг з атрыманнем адпаведных прыбыткаў будзе ажыццяўляцца 

кожным рэзідэнтаў кластара самастойна, але ў рамках узгодненых турыстычных прадуктаў. 

Вобразна кажучы, дзейнасць фронт-офіса і аналітычнага цэнтра ў рамках кластара будзе 

ўскладзена на “якарнае прадпрыемства”. 

 

4. ПЕРСПЕКТЫЎНЫЯ НАПРАМКІ РАЗВІЦЦЯ 

ТУРЫСТЫЧНАГА КЛАСТАРА ЛІДСКАГА РАЁНА 

(ПАТЭНЦЫЯЛЬНЫЯ ТУРЫСТЫЧНЫЯ ПРАДУКТЫ) 

 

З улікам аналізу турыстычнага патэнцыяла Лідскага раёна і SWOT-аналізу мясцовай 

турыстычнай індустрыі найбольш перспектыўнымі напрамкамі развіцця турыстычнага 

кластара Лідскага раёна неабходна лічыць: 

- Культурна-пазнавальны турызм, які ўключаў бы ў сябя не только агляд цікавых 

месцаў, але і таксама знаёства з нематэрыяльнай культурнай спадчынай (традыцыямі, 
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звычаямі і фальклорам) народаў, якія з даўніх часоў жывуць на Лідчыне (беларусаў, 

палякаў, літоўцаў і татар) і анімацыйныя паслугі ў іх самым шырокім разуменні (ад 

гістарычных квэстаў да арганізацыі плэнераў для мастакоў-пейзажыстаў, анімалістаў і г.д.). 

- Прамысловы турызм, які займае асноўныя пазіцыі ў структуры сучаснага 

турыстычнага прадукта Лідскага раёна, але абмежаваны пераважна работай са школьнымі 

групамі і вузкім асартыментам дадатковых паслуг, а таксама не прадугледжвае 

комплекснага турыстычнага прадукта. 

- Актыўны турызм, які абапіраецца на матэрыяльна-тэхнічную базу спартыўных 

устаноў і арганізацый, але апрача спартыўна-катэгарыйнага турызму ўключае ў сябя 

актыўны адпачынак для звычайных грамадзян і асобаў з абмежаванымі магчымасцямі. 

- “Зялёны” турызм, які ўключае шырокі спектр відаў турызму, заснаваных на 

прыродных турыстычных рэсурсах: экалагічны або прыродазнаўчы, паляўнічы і сельскі 

турызм. 

- Гастранамічны турызм, які абапіраецца на высокі узровень развіцця лідскай 

харчовай прамысловасці і этнакультурную разнастацнасць кулінарных традыцый Лідскага 

раёна, і выступае хутчэй як важная дадатковая турыстычная паслуга, чым самастойны від 

турызму. 

Для фармавання ў межах акрэсленых відаў турызму на базе турыстычнага кластара 

Лідскага раёна прываблівых і канкурэнтаздольных турыстычных прадуктаў неабходна 

рэалізацыя наступных мерапрыемстваў і дзеянняў, прадстаўленых у табліцы 8. 

 

Табліца 8 

 

1. Культурна-пазнавальны турызм 

Неабходныя асноўныя 

элементы турпрадукта 
Магчымыя зараз паслугі 

Паслугі, якія неабходна 

сфармаваць 

• Аб’екты паказу 

(цікавыя месцы і 

архітэктура); 

• Паслугі экскурсаводаў 

і гідаў-перакладчыкаў; 

• Анімацыйныя і 

культурна-

забаўляльныя 

праграмы, т.зв. 

«забавы або 

актыўнасці» (каляндар 

падзей, майстар-класы 

па народным 

рамёствам і 

нацыянальнай кухні); 

• Дадатковыя паслугі (ад 

продажу сувеніраў да 

тэматычных фотазон з 

выкарытсаннем 

• Звыш за 30 годных 

аб’ектаў паказу, 

большасць якіх 

знаходзіцца ў г. Лідзе; 

• 13 атэставаных 

экскурсаводаў пры 

адсутнасці гідаў-

перакладчыкаў; 

• Каля 10 анімацыйных і 

культурна-

забаўляльных праграм, 

пераважна на базе ДУ 

“Лідскі гісторыка-

мастацкі музей” і ДУ 

“Лідскі раёны цэнтр 

культуры і народнай 

творчасці”; 

• Некалькі лакацый па 

продажу сувеніраў і 

• Стварэнне 

(рэканструкцыя, 

рэнавацыя, 

рэваларызацыя) аб’ектаў 

паказу за межамі г. Ліды, у 

т.л. за кошт 

супрацоўніцтва з суседнімі 

раёнамі з апорай на 

агульную гісторыка-

культурную спадчыну 

Лідскага павета; 

• Атэстацыя мясцовых 

гідаў-перекладчыкаў; 

• Распрацоўка новых 

анімацыйных і культурна-

забаўляльных праграм на 

базе суб’ектаў кластара за 

межамі г. Ліды 

(этнакультурных і 
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графіці і гарадской 

скульптуры). 

гарадскіх скульптур, 

запланавана пешаходная 

зона ў г. Лідзе; 

• У 2023 г. плануецца 

святкаванне 700-

гадовага юбілею г. 

Ліды, што абудзіць 

зацікаўленасць да 

горада і раёна. 

гістарычных, заснаваных 

на мясцовых рамёствах, 

промыслах, кухні); 

• Вытворчасць сувеніраў з 

мясцовай тэматыкай і 

каларытам, з улікам іх 

выкарыстання ў сучасным 

штодзённым жыцці; 

• Распрацоўка плана па 

павышэнню прываблівасці 

гарадской прасторы за 

кошт гарадской 

скульптуры, малых 

архітэктурных форм, арт-

зонаў, рэстаўрацыі і г.д. 

2. Прамысловы турызм 

Неабходныя асноўныя 

элементы турпрадукта 
Магчымыя зараз паслугі 

Паслугі, якія неабходна 

сфармаваць 

• Аб’екты паказу 

(вытворчасць і 

экспазіцыя); 

• Экскурсаводы і гіды-

перакладчыкі на 

прадпрыемствах; 

• Дэгустацыі і анімацыі 

(па магчымасці); 

• Дадатковыя паслугі (ад 

продажу сувеніраў да 

тэматычных фотазон). 

• 7 прадпрыемстваў 

аказваюць паслугі па 

арганізацыі вытворчых 

экскурсій; 

• Экскурсіі праводзяцца 

персаналам 

прадпрыемстваў, якія не 

ведаюць патрабаванняў 

па арганізацыі 

турысцка-экскурсійнага 

абслугоўвання; 

• Дадатковыя паслугі, як 

правіла, не 

распрацаваны і не 

аказваюцца. 

• Фармаванне абзорнай 

экскурсіі па некалькім 

тэматычна звязаным 

лідскім прадпрыемствам з 

адзіным комплексам 

дадатковых паслуг 

(спачатку на базе 

прадпрыемстваў харчовай 

прамысловасці); 

• Фармаванне комплекснага 

турыстычнага прадукта, 

які раскрываў бы гісторію 

вытворчасці са 

старажытных часоў (на 

базе аграсядзібы) да 

нашых дзён (сучасная 

вытворчасць); 

• Выпуск тэматычнай 

сувенірнай прадукцыі і 

прысмакаў. 

3. Актыўны турызм 

Неабходныя асноўныя 

элементы турпрадукта 
Магчымыя зараз паслугі 

Паслугі, якія неабходна 

сфармаваць 

• Наяўнасць прывабных 

прыродных тэрыторый 

(“ландшафтаў”) з 

нізкай антрапагеннай 

нагрузкай; 

• Маркіраваныя і 

абсталяваныя 

маршруты; 

• Наяўнасць 

інструктараў і гідаў; 

• Прываблівыя 

прыродныя 

турыстычныя рэсурсы 

знаходзяцца на поўдні 

(біялагічны заказнік 

“Дакудаўскі”, рака 

Нёман) і на паўночным 

захадзе (лясныя масівы 

Воранаўскага і 

Шчучынскага раёнаў); 

• Фармаванне і маркіроўка 

маршрутаў для актыўнага 

турызму ў паўднёвай 

частцы раёна, уздоўж 

Нёмана на базе мясцовых 

аграсядзібаў; 

• Фармаванне скразных 

маршрутаў для актыўнага 

турызму ў паўночнай 

частцы раёна на аснове 
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• Пракат інвентара і 

абсталявання (у тым 

ліку рамонт, 

захаванне); 

• Дадатковыя паслугі 

(кейтэрынг, анімацыя, 

культурна-

забаўляльныя 

праграмы). 

• Маркіраваныя і 

абсталяваныя маршруты 

адсутнічаюць; 

• Інструктары і гіды 

адсутнічаюць; 

• Пракат інвентара і 

абсталявання 

абмежаваны; 

• Дадатковыя паслугі 

недастатковыя. 

кааперацыі з суседнімі 

Воранаўскім і 

Шчучынскім раёнамі; 

• Маркіроўка маршрутаў 

для актыўнага турызма з 

улікам размяшчэння 

суб’ектаў турыстычнага 

кластара Лідскага раёна і 

магчымасцей электроннага 

браніравання; 

• Падрыхтоўка мясцовых 

інструктараў для 

актыўнага турызму; 

• Арганізацыя праката і 

рамонту на базе 

аграсядзібаў турыстычнага 

кластара необходнага 

інвентара і абсталявання; 

• Абсталяванне на базе 

аграсядзібаў кемпінгаў і 

месцаў адпачынку; 

• Распрацоўка дадатковых 

турыстычных паслуг 

(квэстаў, анімацый, 

сістэмы 

ўзнагароджванняў); 

• Арганізацыя і правядзенне 

тэматычнага івента з мэтай 

прамоцыі актыўнага 

турызму ў Лідскім раёне.  

4. “Зялёны” турызм 

Неабходныя асноўныя 

элементы турпрадукта 
Магчымыя зараз паслугі 

Паслугі, якія неабходна 

сфармаваць 

• Наяўнасць унікальных 

і прываблівых 

прыродных тэрыторый 

(“ландшафтаў”) і 

аб’ектаў паказу; 

• Маркіраваныя і 

абсталяваныя 

маршруты; 

• Наяўнасць 

інструктараў і гідаў; 

• Пракат інвентара і 

абсталявання (у тым 

ліку рамонт, 

захоўванне); 

• Дадатковыя паслугі 

(кейтерынг, анімацыя, 

культурна-

• Прываблівыя 

прыродныя 

турыстычныя рэсурсы 

знаходзяцца на поўдні 

(біялагічны заказнік 

“Дакудаўскі”, рака 

Нёман) і на паўночным 

захадзе (лясныя масівы 

Воранаўскага і 

Шчучынскага раёнаў); 

• Паслугі ў сферы 

“зялёнага” турызма 

аказваюць пераважна 

буйныя арганізацыі: 

ДЛГУ “Лідскі лясгас” 

(Рэгіянальны лясны 

экалагічны адукацыйны 

цэнтр “Парк Горні” і 

• Узаемадзеянне значных 

суб’ектаў “зялёнага” 

турызму з мясцовымі 

аграсядзібамі з мэтай 

фармавання турыстычных 

груп для “зялёных” 

маршрутаў; 

• Абсталяванне на базе 

аграсядзібаў кемпінгаў і 

месцаў адпачынку па 

маршрутах “зялёнага” 

турызму; 

• Падрыхтоўка мясцовых 

гідаў і экскурсаводаў для 

“зялёнага” турызму; 

• Распрацоўка і аказанне на 

базе аграэкасядзібаў 

дадатковых турыстычных 
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забаўляльныя 

праграмы). 

паляўнічы турызм) і 

ААТ “Торфабрыкетны 

завод “Дзітва” 

(экскурсія па 

вузкаколейцы ўздоўж 

месцаў здабычы торфу); 

• Спецыальна 

падрыхтаваныя гіды і 

экскурсаводы 

адсутнічаюць; 

• Дадатковыя паслугі 

недастатковыя ці 

адсутнічаюць. 

паслуг, тэматычна 

звязаных з “зялёным” 

турызмам. 

5. Гастранамічны турызм (як дадатковы від турызму) 

Неабходныя асноўныя 

элементы турпрадукта 
Магчымыя зараз паслугі 

Паслугі, якія неабходна 

сфармаваць 

• Наяўнасць унікальных 

і прываблівых 

мясцовых 

гастранамічных 

традыцый; 

• Развітая сфера 

грамадскага 

харчавання; 

• Унікальныя традыцыі 

харчавання, 

спажывання, якія 

магчыма выкарыстаць 

пры фармаванні 

анімацыйных і 

культурна-

забаўляльных праграм; 

• Магчымасці продажу 

часткі прадуктаў у 

якасці падарункаў і 

сувеніраў.  

• Багацце этнакультурных 

і гістарычных традыцый 

Лідскага раёна, якое дае 

магчымасць у якасці 

аўтэнтычных паслуг 

прапаноўваць 

беларускую, польскую, 

літоўскую, татарскую і 

яўрэйскую кухні, а 

таксама шляхецкія 

застольныя традыцыі; 

• Наяўнасць у раёне 146 

аб’ектаў грамадскага 

харчавання на 8 тыс. 

месцаў і 44 

аграэкасядзібы, якія 

маюць магчымасць 

аказваць паслугі, 

звязаныя з 

гастранамічным 

турызмам; 

• Наяўнасць у раёне 7 

буйных прадпрыемстваў 

харчовай 

прамысловасці, якія 

вырабляюць або могуць 

вырабляць адпаведную 

прадукцыю. 

• Адраджэнне і 

рэвіталізацыя мясцовых 

гастранамічных традыцый 

з улікам магчымасцяў іх 

выкарыстання пры 

арганізацыі банкетаў з 

культурна-забаўляльнымі і 

анімацыйнымі праграмамі 

або кейтерынгам (выезное 

харчаванне) з продажам на 

вынас (у якасці 

падарункаў  і сувеніраў); 

• Папулярызацыя і прамоцыя 

на турыстычным рынку 

фірмовых лідскіх блюд; 

• Узаемадзеянне мясцовых 

прадпрыемстваў харчовай 

прамысловасці і суб’ектаў 

турыстычнага кластара з 

мэтай фармавання лінейкі 

сувенірнай лідскай 

харчовай прадукцыі. 

 

У табліцы 8 пералічаны найбольш перспектыўныя для турыстычнага кластара 

Лідскага раёна віды турызму. Канкрэтныя турыстычныя прадукты і тэматычныя туры 

(агульная працягласць, этапы, размеркаванне абявязкаў, формы оплаты і г.д.) павінны быць 

распрацаваны суб’ектамі кластара з улікам іх магчымасцяў, зацікаўленнасці і 

ўзаемадзеяння паміж сабою. 
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Механізмы рэалізацыі: 

- Фармаванне турыстычных прадуктаў праз узаемную каардынацыю тэматычных 

тураў і ўзаемывыгаднага комплексу паслуг ці тавараў паміж суб’ектамі турыстычнага 

кластара і партнёрскімі арганізацыямі (найбольш перспектыўныя віды турызму для 

Лідскага кластара прадстаўлены ў табліцы 8). 

- Уключэнне ў склад турыстычнага кластара Лідскага раёна суб’ектаў гаспадарання 

і партнёрскіх арганізацый з тэрыторыі суседніх раёнаў, у першую чаргу Воранаўскага, 

Іўеўскага і Шчучынскага. 

- Уключэнне ў склад турыстычнага кластара Лідскага раёна партнёрскіх 

прадпрыемстваў і арганізацый, размешчаных у месцах-агрэгатарах турыстычных патокаў 

для Лідскай дэстынацыі (Мінск, Гродна, Вільнюс), якія прызваныя, каб арганізоўваць туры 

ў Лідскі раён. 

- Актывізацыя дзяржаўна-прыватнага партнёрства паміж органамі раёнай улады, 

установамі культуры і суб’ектамі турыстычнага кластара ў рамках падрыхтоўкі і 

правядзення культурна-масавых і прэзентацыйных мерапрыемстваў, звязаных са 

святкаваннем 700-гадовага юбілея г. Ліды ў 2023 г. 

- Сістэматычнае павышэнне медыяграматнасці персанала суб’ектаў турыстычнай 

сферы Лідчыны з мэтай фармавання самаактуальнага камунікатыўнага атрактара ў 

віртуальным асяроддзі сеткі Інтэрнет для забеспячэння прамоцыі паслуг і тавараў 

турыстычнага кластара Лідскага раёна, у тым ліку ўзаемазвязаныя сайты кластара, яго 

суб’ектаў, іх тэматычныя старонкі ў сацыяльных сетках, спасылкі на гэтыя электронныя 

рэсурсы на турыстычных парталах Беларусі і СНД. 

- Фармаванне і прамоцыя брэнда турыстычнага кластара Лідскага раёна, 

распрацоўка звязаных з ім лагатыпа і слогана. 

 

Паказчыкі эфектыўнасці рэалізацыі стратэгіі прамоцыі тавараў і паслуг 

ініцыятывы «Турыстычны кластар Лідскага раёна»: 

- Павелічэнне турыстычнага потока; 

- Дыверсіфікацыя турыстычных патокаў за кошт новых краінаў і груп турыстаў 

(асобы с асаблівымі запатрабаваннямі, вандроўнікі з хатнімі жывёламі і г.д.); 

- Пашырэнне асартыменту турыстычных прадуктаў і паслуг турыстычнага кластара 

Лідскага раёна (турысцка-экскурсійных маршрутаў, івэнтаў, анімацыйных і культурна-

дасугавых праграм, дадатковых паслуг, у тым ліку арганізацыя актыўнага адпачынку, 

квэсты і г.д.); 

- Рост колькасці ўзгадак у СМІ (у т.л. электронных); 

- Рост колькасці суб’ектаў турыстычнага кластара Лідскага раёна; 

- Рост колькасці падпісчыкаў на старонках турыстычнага кластара Лідскага раёна і 

яго суб’ектаў у сацыяльных сетках. 
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5. МЕТОДЫКА ПАДЛІКУ ЭКСКУРСІЙНЫХ ПРЫБЫЦЦЯЎ 

 

Устойлівае развіццё турыстычнай індустрыі патрабуе сталага маніторынгу 

турыстычных патокаў з пункту гледжання сезоннасці, месцаў паходжання (генерацыі 

турыстычных патокаў), турыстычных інтарэсаў, мадэляў паводзінаў, структуры выдаткаў. 

Такога кшталту дадзеныя ёсць у дачыненні да міжнароднага турызму ў маштабах 

нацыянальных дэстынацый, таму што тут ёсць перасячэнне мяжы з афармленнем 

пашпартна-візвых фармальнасцяў і шырокае выкарыстанне авіятранспарту з персанальнай 

ідэнтыфікацыяй усіх пасажыраў. Гэтыя абавязковыя працэдуры дазваляюць UNWTO па 

выніках кожнага года атрымаць дакладныя дадзеныя пра час, месца і працягласць 

турыстычнага падарожжа. 

Ва многіх выпадках такі падлік арганізаваць немагчыма. Напрыклад, напярэдадні 

пандэміі COVID-19 значная частка моладзевага турызму ў краінах ЕЗ, якія ўваходзяць у 

“зону Шэнген”, ажыццяўлялася ў форме спантанных неарганізаваных вандровак з 

размяшчэннем у сяброў або часовым “абменам” жыллём паміж вандроўнікамі. Эксперты 

ацэньвалі долю такіх падарожжаў як 10 % турыстычнага рынку. Атрымаць больш 

дакладныя дадзеныя складана. 

На рынку ўнутранага турызму значную частку падарожжаў складаюць самадзейныя 

туры, бо вандроўкі па роднай краіне не патрабуюць выканання пашпартна-візавых 

фармальнасцяў, афармлення медыцынскіх страховак і не маюць моўных бар’ераў. Па гэтай 

прычыне аб’ёмы ўнутранага турызма ў большасці краін ацэньваюцца прыблізна. Эксперты 

UNWTO лічаць, што ў развітых краінах на адну турыстычную вандроўку прыходзіцца 5–6 

турыстычных падарожжаў унутры краіны. Праблема ў тым, што чым вышэй узровень 

развіцця турыстычнай індустрыі, тым і патрэбы насельніцтва ў турыстычных паслугах 

павялічваецца, тым болей працэнт унутранага турызму складаюць неарганізаваныя 

спантанныя паездкі ў форме тура выхаднога дня, якія амаль не падлягаюць уліку. 

Айчынная стытыстыка дакладна адрознівае турыстаў і экскурсантаў. Турыстамі 

лічацца асобы, якія здзяйсняюць вандроўкі з турыстычнымі мэтамі на тэрмін большы чым 

24 гадзіны і маюць мінімум адзін начлег. Экскурсанты – гэта асобы, якія не спыняюцца на 

начлег у месцы часовага знаходжання. Таму самадзейныя або неарганізаваныя турысты, 

якія па ўласнай ініцыятыве выбралі тур выхаднога дня, скарысталіся з паслуг транспартнага 

прадпрыемства, наведалі ўстановы культуры і прадпрыемствы грамадскага харчавання, 

прынялі ўдзел у ккультурна-масавых мерапрыемствах і набылі сувеніры, не фіксуюцца 

нацыянальнай статыстыкай. Аднак, менавіта яны складаюць большасць вандроўнікаў у 

межах унутранага турызму, што можна ўбачыць на фотаздымках у іх персанальных 

акаунтах у сацыяльных сетках. 

Нацыянальная статыстыка ўлічвае толькі арганізаваныя групы ў рамках унутранага 

турызму з пункту гледжання генератараў турыстычных патокаў. Дадзеныя прадстаўляюць 

турыстычныя прадпрыемствы, якія арганізавалі і адправілі па маршруце групу турыстаў. 

Гэта самы просты і відавочны напрамак статыстычнага ўліку, але такі падлік негатыўны 
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ўплывае на рэгіёны-агрэгатары турыстычных патокаў (дэстынацыі), якія непасрэдна 

прымаюць і абслугоўваюць турыстаў і экскурсантаў. Інакш кажучы, раёны, якія маюць нізкі 

ўзровень развіцця турыстычнай індустрыі і толькі адпраўляюць турыстаў у падарожжы, 

выглядаюць больш прывабна і паспяхова, чым раёны, якія маюць значны турыстычны 

патэнцыял і павінны ўкладваць сродкі ў развіццё турыстычнай інфраструктуры, займацца 

рэстаўрацыяй гісторыка-культурнай спадчыны і прымаць турыстаў на сваёй тэрыторыі. 

Безумоўна, асноўныя даходы ад турыстычнай дзейнасці атрымлівае бок, які прымае 

турыстаў (турыстычная дэстынацыя), але пры адсутнасці методыкі нацыянальнага 

турыстычнага мультыплікатара гэтыя даходы немагчыма ацаніць нават прыблізна. 

Выніковыя дадзены па арганізаванаму ўнутранаму турызму ў Рэспубліцы Беларусь ў 2021 г. 

прадстаўлены ў табліцы 9. 

Табліца 9 

 

 Колькасць арганізаваных турыстаў і экскурсантаў (грамадзян 

Рэспублікі Беларусь), накіраваных у туры ў межах рэспублікі 

Усяго 
З іх 

турыстаў 
% 

З іх 

экскурсантаў 
% 

Брэсцкая вобласць 631 350 22 961 3,64 608 389 96,36 

Віцебская вобласць 149 409 27 693 18,55 121 716 81,45 

г. Мінск 140 034 49 881 35,62 90 153 64,38 

Мінская вобласць 84 664 12 687 14,98 71 977 85,02 

Гродзенская вобласць 66 888 2 121 3,17 64 767 96,83 

Магілеўская вобласць 66 086 15 661 23,70 50 425 76,30 

Гомельская вобласць 49 497 7 394 14,94 42 103 85,06 

Усяго па Рэспубліцы 

Беларусь 
1 187 928 138 398 11,65 1 049 530 88,35 

 

Варта звярнуць увагцу на тое, што амаль 60 % усіх беларускіх экскурсантаў былі 

арганізаваныя ў падарожжы турыстычнымі прадпрыемствамі Брэсцкай вобласці. Гэта 

вынік работы мясцовай улады, якая стымулюе турыстычныя паездкі па добра вядомым 

выдатным мясцінам Брэсцкай вобласці: Брэсцкай крэпасці, Белавежскай пушчы, “Белай 

вежы” ў Камянцы, палацы Пуслоўскіх у Косаве і г.д. Іншы важны факт – вялікая ўдзельная 

вага ўнутраных арганізаваных турыстаў (вандроўнікаў з начлегам) з г. Мінска і 

Магілёўскай вобласці. З гэтага вынікае неабходнасць уключэння ў лік партнёраў 

турыстычнага кластара Лідскага раёна турыстычных прадпрыемстваў з г. Мінска, 

Магілёўскай і Брэсцкай абласцей. 

Такім чынам, пры рабоце з арганізаванымі групамі найбольш эфектыўнай 

методыкай падліку экскурсантаў з’яўляецца ўсталяванне партнёрскіх сувязяў з 

турыстычнымі прадпрыемствамі з г. Мінска і ўсходніх абласцей Рэспублікі Беларусь, якія 

будуць выконваць ролю турыстычнага “агрэгатара”. Пры гэтым варта памятаць, што ўсе 

паслугі турыстычнага кластара Лідскага раёна павінны быць кратнымі 48–50 чалавекам, 

г.зн. максімальнай колькасці месц у турыстычным аўтобусе. Арганізацыя харчавання, 



48 

 

размяшчэння і іншых паслуг на любым аб’екце для групы ў 20–30 чалавек адразу негатыўна 

паўплывае на жаданне турыстычнай фірмы наладзіць узаемавыгаднае супрацоўніцтва.  

Што датычыць методыкі ўліку неарганізаваных экскурсантаў, у першую чаргу з 

тэрыторыі Брэсцкай, Гродзенскай і Мінскай абласцей, то сёння гэта можна зрабіць з 

выкарыстаннем наступных мадэляў: 

• Распрацоўка і ўстаноўка на сайце турыстычнага кластара Лідскага раёна праграмы 

анлайн заказу і аплаты турысцка-экскурсійных паслуг, якая б збірала і аналізавала 

дадзеныя экскурсантаў. Яўным недахопам такога падыходу з’яўляецца высокі кошт 

распрацоўкі і абслугоўвання такога прадукта для ініцыятывы «Турыстычны кластар 

Лідскага раёна» з улікам як технічнага боку (сюды трэба дадаць сталыя выдадкі на 

SЕО прамоцыі сайта кластара), так і патрабаванні сучаснага заканадаўства па ахове 

персанальных дадзеных (уступілі ў сілу з 15 лістапада 2021 г. Закон Рэспублікі 

Беларусь “Аб ахове персанальных даных”). 

• Выкарыстанне турыстычнай дысконтнай карты («княскага прывілея для дарагога 

госця» ў гонар 700-гадовага юбілею г. Ліды) пры продажы і выкарыстанні якой 

прадугледжаны скідкі і бонусы для экскурсантаў. Найбольш паспяховы вопыт 

выкарыстання турыстычных дысконтных карт маюць папулярныя ў турыстаў 

еўрапейскія гарады Амстердам і Інсбрук, якія прапаноўваюць гасцям «I Amsterdam 

City Card» і «Innsbruck Card» на 1, 2 або 3 сутак. Карты даюць права на скідкі пры 

наведванні музеяў, канцэртных залаў, некаторых установаў грамадскага харчавання, 

пракат велосіпедаў і бясплатны праезд на грамадскім транспорце. У Беларусі з 2019 г. 

дзейнічае аналагічная праграма «Minsk Card», якая прапаноўвае 16 варыянтаў 

дысконтнай карты тэрмінам дзеяння да 3 гадоў з актывацыяй праз QR-код. Цікава, 

што сярод беларускіх славутасцяў «Minsk Card» няма ніводнага аб’екта на тэрыторыі 

Лідскага раёна. Зато ёсць палац князёў Друцкіх-Любецкіх у Шчучыне (скідка пры 

наведванні да 50 % для ўладальніка VIP карты). 

• Выкарыстанне «Адзінага білета» (турыстычнага абанемента) для гасцей 

турыстычнага кластара Лідскага раёна. Такі вопыт мае г. Полацк, дзе больш за 10 год 

гасцям прапануюць “Адзіны музейны білет для наведвання музеяў Нацыянальнага 

Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка”. У праграме ўдзельнічаюць 11 

полацкіх музеяў. Кошт адзінага білета – 20 рублёў і дзейнічае ён на працягу 6 месяцаў 

з моманту набыцця. Пры гэтым самая высокая цана білета ў полацкія музеі дасягае 5 

руб. за адзін білет. Такая мадэль эфектыўная ў тым выпадку, калі ўсе партнёры 

праграмы маюць адну ведамасную прыналежнасць. У выпадку Полацка – гэта музеі 

як установы культуры. Інакш непазбежныя праблемы ва ўзаемных разліках паміж 

партнёрамі, якія маюць рознае ведамаснае падпарадкаванне. 

Такім чынам, зыходзячы з актуальнай турыстычнай практыкі для падліку 

экскурсійных прыбыццяў аптымальнай схемай для турыстычнага кластара з’яўляецца 

інтэграцыя ў сістэму «Minsk Card». Гэта запатрабуе, па-першае, распрацоўкі і 

прадстаўлення адміністратарам турыстычнай дысконтнай праграмы якасна візуалізаваных 
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рэкламна-інфармацыйных матэрыялаў пра аб’екты турыстычнага кластара Лідскага раёна, 

якія згодныя на прадстаўленне скідак сваім гасцям. Па-другое, распрацоўку сістэмы 

зваротнай сувязі адміністратараў сістэмы «Minsk Card» з турыстычным кластарам Лідскага 

раёна і раёнай адміністрацыяй. Па-трэцяе, як мінімум распрацоўку лагатыпа турыстычнага 

кластара Лідскага раёна, якім будуць маркіраваныя аб’екты (суб’екты гаспадарання), якія 

прымаюць удзел у дысконтнай праграме. Інакш распрацоўка брэнда стане толькі іміджавым 

мерапрыемствам без істотнага камерцыйнага эфекту. Лагатып, звязаны з брэндам – гэта 

знак турыстычнага аб’екта, дзе чакаюць гасцей і ведаюць, як з імі працаваць. Па гэтай 

прычыне ініцыятыве «Турыстычны кластар Лідскага раёна» і Лідскаму райвыканкаму 

неабходна дакладна вызначыцца з тым, хто атрымае права на выкарыстанне “фірмовага 

брэнду” на сваіх аб’ектах, таварах і паслугах. 

 

6. ПЛАН ПРЫЯРЫТЭТНЫХ ДЗЕЯННЯЎ НА ДРУГОЕ ПАЎГОДДЗЕ 

2022–2023 гг. 

 

Тэрміны Мерапрыемствы 
Галоўны 

партнёр 

Суб’екты-

ўдзельнікі 
Плануемыя вынікі 

Май 

2022 

Рэнавацыя 

турыстычнай 

праграмы 

выхаднога дня 

“Уікенд у Лідзе” 

Ініцыятыва 

“Турыстычны 

кластар 

Лідскага раёна” 

Удзельнікі і 

партнёры 

Лідскага 

турыстычнага 

кластара, аддзел 

спорту і турызму 

Лідскага 

райвыканкама 

- Фармаванне і 

запуск турыстычнай 

праграмы выхаднога 

дня “Уікенд у Лідзе” 

на сезон 2022 г.; 

- Апрабацыя 

актуальных 

турыстычных паслуг 

Лідскага раёна; 

- Інфармацыйная 

нагода з мэтай 

фармавання 

пазітыўнага іміджа 

турыстычнага 

кластара. 

Май 

2022 

Правядзенне 

семінара на базе 

Лідскага 

райвыканкама “Аб 

неадкладных мерах 

па падтрымцы 

турыстычнай 

галіны” 

Лідскі 

райвыканкам, 

Ініцыятыва 

“Турыстычны 

кластар 

Лідскага раёна” 

Удзельнікі і 

партнёры 

Лідскага 

турыстычнага 

кластара 

- Лакалізацыя і 

забеспячэнне 

пляцовак і зон для 

абслугоўвання 

турыстаў і 

экскурсантаў 

(пешаходныя зоны, 

арт-пляцоўкі, 

фотазоны і г.д.); 

- Карэкціроўка 

бюджэтнага 

планавання для 

Лідскага раёна для 

фармавання мэтавых 

фондаў развіцця 

турызму ў сувязі са 

святкаваннем 700-

гадовага юбілею 
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Тэрміны Мерапрыемствы 
Галоўны 

партнёр 

Суб’екты-

ўдзельнікі 
Плануемыя вынікі 

г.Ліды (на развіццё 

інфраструктуры і 

маркетынг); 

- Зніжэнне арэнднай 

аплаты (прымяненне 

зніжанага мясцовага 

каэфіцыента) для 

суб’ектаў 

турыстычнай 

інфраструктуры на 

2022–2023 гг. 

Май 

2022 

Фармаванне банку 

заданняў і заявак на 

распрацоўку 

турыстычных 

прадуктаў і 

медыяматэрыялаў у 

рамках дыпломнага 

праектавання 

Турыстычны 

комплекс 

“Вольны 

млынар” 

Факультет 

гісторыі, 

камунікацыі і 

турызму ГрДУ 

ім. Янкі Купалы 

- Фармаванне новых 

турыстычных 

прадуктаў; 

- Кадравае 

забеспячэнне 

турыстычнай галіны. 

Чэрвень  

2022 

Правядзенне 

адкрытага конкурсу 

на распрацоўку 

турыстычнага 

брэнду Лідскага 

раёна 

Аддзел спорту і 

турызму 

Лідскага 

райвыканкама 

Удзельнікі і 

партнёры 

Лідскага 

турыстычнага 

кластара 

- Прамоцыя 

турпрадуктаў і 

паслуг Лідскага 

раёна на 

турыстычным рынку; 

- Інфармацыйная 

нагода з мэтай 

фармавання 

пазітыўнага іміджу 

турыстычнага 

кластара. 

Чэрвень  

2022 

Распрацоўка і 

апрабацыя новага 

турыстска-

экскурсійнага 

маршрута па 

Лідскаму раёну 

і/або па Лідскаму 

раёну і суседнім 

раёнам (былому 

Лідскаму павету) 

Ініцыятыва 

“Турыстычны 

кластар 

Лідскага раёна” 

Удзельнікі і 

партнёры 

Лідскага 

турыстычнага 

кластара 

- Апрабацыя першага 

турпрадукта для 

турыстычнага 

кластара Лідскага 

раёна; 

- Удасканаленне 

мадэляў 

абслугоўвання і 

бізнэс-камунікацыі 

па выніках апрабацыі 

новага маршрута. 

Чэрвень  

2022 

Адкрыццё сталай 

пешаходнай зоны ў 

г.Ліда 

Лідскі 

райвыканкам 

Удзельнікі і 

партнёры 

Лідскага 

турыстычнага 

кластара 

- Павышэнне якасці 

абслугоўвання 

турыстаў і 

экскурсантаў; 

- Прамоцыя 

прадукцыі і паслуг 

удзельнікаў 

турыстычнага 

кластара (сувенірная 

прадукцыя, 

анімацыйныя 

паслугі); 
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Тэрміны Мерапрыемствы 
Галоўны 

партнёр 

Суб’екты-

ўдзельнікі 
Плануемыя вынікі 

- Інфармацыйная 

нагода для 

фармавання 

пазітыўнага іміджа 

турыстычнага 

кластара. 

Ліпень  

2022 

Правядзенне 

конкурса 

відеаролікаў “У 

Ліду прыеду – там 

найлепшае лета!” 

для гасцей Лідскага 

раёна, у тым ліку 

экскурсантаў і 

гасцей аграсядзібаў 

(YouTube, 

Instagram, Tik Tok) 

Ініцыятыва 

“Турыстычны 

кластар 

Лідскага раёна” 

Удзельнікі і 

партнёры 

Лідскага 

турыстычнага 

кластара, аддзел 

спорта і турызма, 

аддзел культуры 

Лідскага 

райвыканкама 

- Фармаванне 

пазітыўнага іміджа 

Лідскага раёна як 

турыстычнай 

дэстынацыі; 

- Прамоцыя 

прадукцыі і паслуг 

удзельнікаў 

турыстычнага 

кластара Лідскага 

раёна. 

Ліпень 

2022 

Распрацоўка прома-

ролікаў для ТБ і 

відеахостынгаў пра 

турыстычны 

патэнцыял Лідскага 

раёна 

Аддзел спорта і 

турызма, аддзел 

культуры 

Лідскага 

райвыканкама 

Удзельнікі і 

партнёры 

Лідскага 

турыстычнага 

кластара 

- Фармаванне 

пазітыўнага іміджа 

Лідскага раёна як 

турыстычнай 

дэстынацыі; 

- Прамоцыя 

прадукцыі і паслуг 

удзельнікаў 

турыстычнага 

кластара Лідскага 

раёна. 

Ліпень  

2022 

Распрацоўка 

перспектыўнага 

плана па 

павышэнню 

турыстычнай 

прывабнасці 

гарадской прасторы 

г. Ліда 

Лідскі 

райвыканкам 

Удзельнікі і 

партнёры 

Лідскага 

турыстычнага 

кластара, 

установы 

культуры 

Лідскага раёна, 

мясцовая 

грамадскасць 

- Конкурс ідэй і 

вобразаў для 

павышэння 

прываблівасці 

гарадской прасторы 

г. Ліда за кошт 

гарадской 

скульптуры, малых 

архітэктурных форм, 

веласіпедных 

дарожак, 

пешаходных зон, 

арт-зон, 

мемарыялізацыі 

страчанай спадчыны 

з дапамогай графіці і 

інш.; 

- Павышэнне 

эфектыўнасці 

дзяржаўна-

прыватнага 

партнёрства ў рамках 

развіцця 

турыстычнай 

інфраструктуры. 
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Тэрміны Мерапрыемствы 
Галоўны 

партнёр 

Суб’екты-

ўдзельнікі 
Плануемыя вынікі 

Жнівень  

2022 

Распрацоўка 

знакавай падзеі 

(“івента”) для 

турыстычнага 

кластара Лідскага 

раёна 

Ініцыятыва 

“Турыстычны 

кластар 

Лідскага раёна” 

Удзельнікі і 

партнёры 

Лідскага 

турыстычнага 

кластара, аддзел 

спорта і турызма, 

аддзел культуры 

Лідскага 

райвыканкама 

- Фармаванне новых 

турыстычных 

прадуктаў і паслуг; 

- Прамоцыя 

турыстычных 

прадуктаў і паслуг 

Лідскага раёна на 

турыстычным рынку; 

- Інфармацыйная 

нагода з мэтай 

фармавання 

пазітыўнага іміджу 

турыстычнага 

кластара. 

Жнівень 

2022 

Удзел 

прадстаўнікоў 

кластара Лідскага 

раёна ў 

падрыхтоўцы 

праграмы 

святкавання 700-

гадовага юбілею 

г. Ліда 

Ініцыятыва 

“Турыстычны 

кластар 

Лідскага раёна” 

Удзельнікі і 

партнёры 

Лідскага 

турыстычнага 

кластара, аддзел 

спорта і турызма, 

аддзел культуры 

Лідскага 

райвыканкама 

- Павышэнне 

эфектыўнасці 

дзяржаўна-

прыватнага 

партнёрства ў рамках 

развіцця 

турыстычнай 

інфраструктуры; 

- Прамоцыя 

прадукцыі і паслуг 

удзельнікаў 

турыстычнага 

кластара Лідскага 

раёна. 

Верасень 

2022 

Распрацоўка, 

узгадненне і 

апрабацыя гастро-

тура «Пачастуйся 

Лідскім» 

Ініцыятыва 

“Турыстычны 

кластар 

Лідскага раёна” 

Прадпрыемствы 

харчовай 

прамысловасці, 

прадпрыемствы 

грамадскага 

харчавання і 

аграэкасядзібы 

Лідскага раёна 

- Пашырэнне 

асартымента 

турпрадуктаў, 

тавараў і паслуг 

турыстычнага 

кластара Лідскага 

раёна 

Верасень 

2022 

Адраджэнне 

традыцыі 

штогадовых 

фестываляў 

сярэднявечнай 

культуры ў Лідскім 

замку 

ДУ “Лідскі 

гісторыка-

мастацкі музей” 

Ініцыятыва 

“Турыстычны 

кластар Лідскага 

раёна” 

- Пашырэнне 

асартымента 

турпрадуктаў, 

тавараў і паслуг 

турыстычнага 

кластара Лідскага 

раёна; 

- Інфармацыйная 

нагода для 

фармавання 

пазітыўнага іміджа 

турыстычнага 

кластара. 

Кастрычнік 

2022 

Прэзентацыя 

турыстычнага 

кластара Лідскага 

раёна ў суседніх 

раёнах: 

Ініцыятыва 

“Турыстычны 

кластар 

Лідскага раёна” 

Удзельнікі і 

партнёры 

Лідскага 

турыстычнага 

кластара 

- Заахвочванне 

новых удзельнікаў і 

партнёраў кластара; 

- Фармаванне новых 

турыстычных 
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Тэрміны Мерапрыемствы 
Галоўны 

партнёр 

Суб’екты-

ўдзельнікі 
Плануемыя вынікі 

Воранаўскім, 

Іўеўскім і 

Шчучынскім 

прадуктаў і паслуг 

турыстычнага 

кластара Лідскага 

раёна. 

Кастрычнік 

2022 

Хакатон па 

распрацоўцы 

дадатковых 

турыстычных 

паслуг для 

турыстычнага 

кластара Лідскага 

раёна 

Турыстычны 

комплекс 

“Вольны 

млынар” 

Удзельнікі і 

партнёры 

Лідскага 

турыстычнага 

кластара, 

установы 

культуры і 

адукацыі, 

фрылансеры 

- Распрацоўка і 

апрабацыя новых 

культурна-дасугавых 

і анімацыйных 

праграм, квестаў і 

майстэрняў 

(воркшопаў) на базе 

турыстычнага 

кластара; 

- Заахвочванне 

новых удзельнікаў і 

партнёраў кластара. 

Кастрычнік 

2022 

Распрацоўка і 

апрабацыя 

турысцка-

экскурсійнага 

маршрута “Замкі 

Панёмання” (Мінск 

– Мір – Ліда – 

Мураванка – 

Гродна) 

Ініцыятыва 

“Турыстычны 

кластар 

Лідскага раёна” 

Удзельнікі і 

партнёры 

Лідскага 

турыстычнага 

кластара, 

гасцініцы, 

установы 

культуры 

- Пашырэнне 

асартымента 

турпрадуктаў, 

тавараў і паслуг 

турыстычнага 

кластара Лідскага 

раёна; 

- Стымуляванне 

развіцця культурна-

пазнаваўчага 

турызму праз 

развіццё транзітных 

турысцка-

экскурсійных 

маршрутаў. 

Лістапад 

2022 

Правядзенне 

трэнінгаў па 

павышэнню медыа-

граматнасці 

супрацоўнікаў 

прадпрыемстваў і 

арганізацый 

турыстычнай 

індустрыі Лідскага 

раёна 

Лідскі 

райвыканкам 

Удзельнікі і 

партнёры 

Лідскага 

турыстычнага 

кластара 

- Павышэнне 

эфектыўнаці 

прамоцыі 

турпрадуктаў і 

паслуг Лідскага 

раёна на 

турыстычным рынку; 

- Фармаванне 

пазітыўнага іміджа 

турыстычнага 

кластара Лідскага 

раёна ў 

інфармацыйнай 

прасторы. 

Лістапад 

2022 

Падрыхтоўка 

атэставаных 

экскурсаводаў па 

новым турысцка-

экскурсійных 

маршрутах і гідаў 

па «зялёных» 

маршрутах 

Лідскі 

райвыканкам 

Удзельнікі і 

партнёры 

Лідскага 

турыстычнага 

кластара 

- Павышэнне якасці 

абслугоўвання 

турыстаў і 

экскурсантаў; 

- Кадравае 

забеспячэнне 

турыстычнай галіны. 
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Тэрміны Мерапрыемствы 
Галоўны 

партнёр 

Суб’екты-

ўдзельнікі 
Плануемыя вынікі 

Снежань 

2022 

Распрацоўка і 

апрабацыя 

каляднай праграмы 

“Лідскія Калядкі” 

Турыстычны 

комплекс 

“Вольны 

млынар” 

Удзельнікі і 

партнёры 

Лідскага 

турыстычнага 

кластара 

- Пашырэнне 

асартымента 

турпрадуктаў, 

тавараў і паслуг 

турыстычнага 

кластара Лідскага 

раёна; 

- Інфармацыйная 

нагода для 

фармавання 

пазітыўнага іміджа 

турыстычнага 

кластара. 

Студзень 

2023 

Воркшоп “Лідскі 

смак” для 

мясцовых 

прадпрыемстваў 

харчовай 

прамысловасці і 

суб’ектаў 

турыстычнага 

кластара 

Турыстычны 

комплекс 

“Вольны 

млынар” 

Прадпрыемствы 

харчовай 

прамысловасці, 

прадпрыемствы 

грамадскага 

харчавання, 

удзельнікі 

турыстычнага 

кластара Лідскага 

раёна 

- Пашырэнне 

асартымента паслуг 

турыстычнага 

кластара Лідскага 

раёна праз 

распрацоўку 

сувенірных 

прадуктаў 

харчавання і 

выязднога гандлю 

(кейтерынга); 

- Заахвочванне 

новых удзельнікаў і 

партнёраў кластара. 

Студзень 

2023 

Узнагароджанне 

лепшых работ па 

выніках 

дыпломнага 

праектавання з 

банку заданняў і 

заявак 

турыстычнага 

кластара Лідскага 

раёна 

Турыстычны 

комплекс 

“Вольны 

млынар” 

Факультет 

гісторыі, 

камунікацыі і 

турызму ГрДУ 

ім. Янкі Купалы 

- Вылучэнне ідэй і 

вобразаў для 

распрацоўкі новых 

турпрадуктаў, 

товараў і паслуг 

турыстычнага 

кластара Лідскага 

раёна; 

- Інфармацыйная 

нагода для 

фармавання 

пазітыўнага іміджа 

турыстычнага 

кластара; 

- Кадравае 

забеспячэнне 

турыстычнай галіны. 

Люты 2023 Правядзенне 

краязнаўчага 

фестываля 

“Лідчына 

гасцінная” для 

вучняў Лідскага 

раёна (з 

магчымасцю ўдзелу 

вучняў іншых 

раёнаў) 

Аддзел 

адукацыі 

Лідскага 

райвыканкама, 

ініцыятыва 

“Турыстычны 

кластар 

Лідскага раёна” 

Установы 

адукацыі і 

ўстановы 

культуры, 

Удзельнікі і 

партнёры 

Лідскага 

турыстычнага 

кластара 

- Вылучэнне ідэй і 

вобразаў для 

распрацоўкі новых 

турпрадуктаў, 

товараў і паслуг 

турыстычнага 

кластара Лідскага 

раёна; 

- Пашырэнне і 

замацаванне 
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Тэрміны Мерапрыемствы 
Галоўны 

партнёр 

Суб’екты-

ўдзельнікі 
Плануемыя вынікі 

лакальных 

партнёрскіх сувязяў; 

- Інфармацыйная 

нагода для 

фармавання 

пазітыўнага іміджа 

турыстычнага 

кластара. 

Люты 2023 Прэзентацыя 

магчымасцяў 

турыстычнага 

кластара Лідскага 

раёна для мясцовых 

прамысловых 

прадпрыемстваў 

(маркетынгавыя 

службы і 

прафсаюзы) 

Ініцыятыва 

“Турыстычны 

кластар 

Лідскага раёна” 

Удзельнікі і 

партнёры 

Лідскага 

турыстычнага 

кластара, 

прамысловыя 

прадпрыемствы 

Лідскага раёна 

- Прамоцыя 

турпрадуктаў 

турыстычнага 

кластара Лідскага 

раёна на мясцовым 

рынку паслуг; 

- Інтэграцыя 

турыстычнага 

кластара Лідскага 

раёна ў 

маркетынгавую 

дзейнасць мясцовых 

прадпрыемстваў.  

Сакавік 

2023 

Хакатон па 

рэвіталізацыі 

асартымента 

сувенірнай 

прадукцыі 

турыстычнага 

кластара Лідскага 

раёна 

Турыстычны 

комплекс 

“Вольны 

млынар” 

Удзельнікі і 

партнёры 

Лідскага 

турыстычнага 

кластара, 

шклозавод 

“Нёман”, 

установы 

культуры, 

народныя 

майстры і 

рамеснікі, 

фрылансеры 

- Пашырэнне і 

абнаўленне 

сувенірнай 

прадукцыі 

турыстычнага 

кластара; 

- Заахвочванне 

новых удзельнікаў і 

партнёраў кластара. 

Сакавік 

2023 

Правядзенне 

традыцыйнай 

ярмаркі майстроў і 

рамеснікаў на Св. 

Казіміра (“Казюкі”) 

Ініцыятыва 

“Турыстычны 

кластар 

Лідскага раёна” 

Удзельнікі і 

партнёры 

Лідскага 

турыстычнага 

кластара, 

установы 

культуры, 

нацыянальна-

культурныя 

аб’яднанні, 

народныя 

майстры і 

рамеснікі, 

фрылансеры 

- Стымуляванне 

развіцця івент-

турызму на базе 

турыстычнага 

кластара; 

- Інфармацыйная 

нагода для 

фармавання 

пазітыўнага іміджа 

турыстычнага 

кластара. 

Красавік 

2023 

Правядзенне 

Вялікоднага 

гарадского свята і 

анлайн конкурса 

хатняй кулінарыі 

“Лідскі куліч” (пад 

Ініцыятыва 

“Турыстычны 

кластар 

Лідскага раёна” 

ААТ “Лідахлеб-

прадукт”, 

Удзельнікі і 

партнёры 

Лідскага 

турыстычнага 

- Стымуляванне 

развіцця 

гастранамічнага 

турызму на базе 

турыстычнага 

кластара; 
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Тэрміны Мерапрыемствы 
Галоўны 

партнёр 

Суб’екты-

ўдзельнікі 
Плануемыя вынікі 

эгідай гандлёвай 

маркі “Лідская 

мука” 

кластара (у 

першую чаргу 

аграсядзібы і 

прадпрыемствы 

грамадскага 

харчавання) 

- Інфармацыйная 

нагода для 

фармавання 

пазітыўнага іміджа 

турыстычнага 

кластара. 

Красавік 

2023 

Прэзентацыя 

турыстычнага 

кластара Лідскага 

раёна на 

турыстычнай 

выставе ў Мінску 

Ініцыятыва 

“Турыстычны 

кластар 

Лідскага раёна” 

Лідскі 

райвыканкам, 

удзельнікі і 

партнёры 

Лідскага 

турыстычнага 

кластара 

- Прамоцыя 

турпрадуктаў і 

паслуг турыстычнага 

кластара Лідскага 

раёна на 

нацыянальным 

турыстычным рынку 

Май 

2023 

Правядзенне 

гарадскога 

фестываля фарбаў 

“ХоЛіда” і анлайн 

конкурсу сямейнай 

размалёўкі “Усе 

адценні і колеры 

толькі Ліда нам 

дала!” (ад дамоў і 

агароджаў да 

інтэр’ераў) 

Ініцыятыва 

“Турыстычны 

кластар 

Лідскага раёна” 

ААТ 

“Лакафарба”, 

удзельнікі і 

партнёры 

Лідскага 

турыстычнага 

кластара (у 

першую чаргу 

прадпрыемствы 

грамадскага 

харчавання) 

- Стымуляванне 

развіцця івент-

турызму на базе 

турыстычнага 

кластара; 

- Інфармацыйная 

нагода для 

фармавання 

пазітыўнага іміджа 

турыстычнага 

кластара. 

Май 

2023 

Адкрыццё руху 

юбілейнага цягніка 

“Ліда-700” па 

маршруце Мінск – 

Ліда – Мінск 

Лідскі 

райвыканкам 

БЧ, Ініцыятыва 

“Турыстычны 

кластар Лідскага 

раёна”, установы 

культуры і 

прадпрыемствы 

грамадскага 

харчавання 

Лідскага раёна 

- Стымуляванне 

тураў выхаднога дня 

на працягу 

юбілейнага 

турыстычнага сезона 

2023 года; 

- Інфармацыйная 

нагода для 

фармавання 

пазітыўнага іміджа 

турыстычнага 

кластара. 

Чэрвень 

2023 

Арганізацыя і 

правядзенне 

турыстычнага 

івента для 

актыўнага 

(воднага) турызма 

Ініцыятыва 

“Турыстычны 

кластар 

Лідскага раёна” 

Рэспубліканскі 

турысцка-

спартыўны саюз, 

удзельнікі і 

партнёры 

Лідскага 

турыстычнага 

кластара  

- Стымуляванне 

развіцця актыўнага 

турызму на базе 

турыстычнага 

кластара; 

- Апрабацыя і 

падрыхтоўка заяўкі 

на рэалізацыю 

праекта па 

стварэнню 

унікальнага аб’екта 

актыўнага турызму – 

часткі “горнай ракі” 

на рацэ Жыжма; 

- Інфармацыйная 

нагода для 

фармавання 

пазітыўнага іміджа 
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Тэрміны Мерапрыемствы 
Галоўны 

партнёр 

Суб’екты-

ўдзельнікі 
Плануемыя вынікі 

турыстычнага 

кластара. 

Чэрвень 

2023 

Узнагароджанне 

лепшых 

турыстычных 

распрацовак па 

выніках 

дыпломнага 

праектавання 

Турыстычны 

комплекс 

“Вольны 

млынар” 

Факультет 

гісторыі, 

камунікацыі і 

турызму ГрДУ 

ім. Янкі Купалы 

- Вылучэнне ідэй для 

фармавання новых 

турпрадуктаў і 

паслуг турыстычнага 

кластара Лідскага 

раёна; 

- Інфармацыйная 

нагода для 

фармавання 

пазітыўнага іміджа 

турыстычнага 

кластара; 

- Кадравае 

забеспячэнне 

кластара. 

Ліпень 

2023 

Арганізацыяі 

правядзенне 

велаквэста па 

аграсядзібах 

Лідскага раёна 

“Пакатулі ў 

Лідскай бабýлі” 

Ініцыятыва 

“Турыстычны 

кластар 

Лідскага раёна” 

Удзельнікі і 

партнёры 

Лідскага 

турыстычнага 

кластара (у 

першую чаргу 

аграсядзібы) 

- Стымуляванне 

развіцця сельскага і 

актыўнага турызма 

на базе 

турыстычнага 

кластара; 

- Інфармацыйная 

нагода для 

фармавання 

пазітыўнага іміджа 

турыстычнага 

кластара. 

Жнівень 

2023 

Удзел у юбілейных 

мерапрыемствах, 

прысвечаных 700-

годдзю г. Ліды 

Ініцыятыва 

“Турыстычны 

кластар 

Лідскага раёна” 

Удзельнікі і 

партнёры 

Лідскага 

турыстычнага 

кластара 

- Стымуляванне 

развіцця івэнт і 

культурна-

пазнавальнага 

турызму на базе 

турыстычнага 

кластара; 

- Умацаванне 

партнёрскіх сувязяў 

мясцовай ўлады, 

бізнэса і 

грамадскасці. 

Верасень 

2023 

Правядзенне 

юбілейнага 

(святочнага) 

гастратура 

“Пачастуйся 

Лідскім” 

Ініцыятыва 

“Турыстычны 

кластар 

Лідскага раёна” 

Прамысловыя 

прадпрыемствы 

харчовай 

прамысловасці і 

грамадскага 

харчавання, 

аграсядзібы 

Лідскага раёна 

- Стымуляванне 

развіцця 

гастранамічнага 

турызму на базе 

турыстычнага 

кластара; 

- Інфармацыйная 

нагода для 

фармавання 

пазітыўнага іміджа 

турыстычнага 

кластара. 
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Тэрміны Мерапрыемствы 
Галоўны 

партнёр 

Суб’екты-

ўдзельнікі 
Плануемыя вынікі 

Верасень 

2023 

Традыцыйны 

фестываль 

сярэдневечнай 

культуры ў Лідскім 

замку 

ДУ “Лідскі 

гісторыка-

мастацкі музей” 

Ініцыятыва 

“Турыстычны 

кластар Лідскага 

раёна” 

- Стымуляванне 

развіцця 

тэматычнага івэнт 

турызму на базе 

турыстычнага 

кластара; 

- Інфармацыйная 

нагода для 

фармавання 

пазітыўнага іміджа 

турыстычнага 

кластара. 

Верасень 

2023 

Закрыццё руху 

юбілейнага цягніка 

“Ліда-700” па 

маршруце Мінск – 

Ліда – Мінск 

Лідскі 

райвыканкам 

БЧ, ініцыятыва 

“Турыстычны 

кластар Лідскага 

раёна”, установы 

культуры і 

прадпрыемствы 

грамадскага 

харчавання 

Лідскага раёна 

- Стымуляванне 

тураў выхаднога дня; 

- Інфармацыйная 

нагода для 

фармавання 

пазітыўнага іміджа 

турыстычнага 

кластара. 

Кастрычнік 

2023 

Прэзентацыя 

турыстычнага 

кластара Лідскага 

раёна на 

турыстычнай 

выставе ў Мінску 

Ініцыятыва 

“Турыстычны 

кластар 

Лідскага раёна” 

Лідскі 

райвыканкам, 

удзельнікі і 

партнёры 

Лідскага 

турыстычнага 

кластара 

- Прамоцыя 

турпрадуктаў і 

паслуг турыстычнага 

кластара Лідскага 

раёна на 

нацыянальным 

турыстычным рынку 

Лістапад 

2023 

Хакатон “Новыя 

гарызонты” для 

ўдзельнікаў і 

партнёраў 

турыстычнага 

кластара Лідскага 

раёна 

Ініцыятыва 

“Турыстычны 

кластар 

Лідскага раёна” 

Лідскі 

райвыканкам, 

удзельнікі і 

партнёры 

Лідскага 

турыстычнага 

кластара 

- Аналіз вынікаў 

работы 

турыстычнага 

кластара Лідскага 

раёна; 

- Вылучэнне ідэй для 

фармавання новых 

турпрадуктаў і 

паслуг турыстычнага 

кластара Лідскага 

раёна; 

- Укрепленіе 

партнерскіх связей в 

рамках кластара. 

Снежань 

2023 

Калядная праграма 

“Лідскія Калядкі” 

Турыстычны 

комплекс 

“Вольны 

млынар” 

Удзельнікі і 

партнёры 

Лідскага 

турыстычнага 

кластара 

- Стымуляванне 

развіцця івэнт і 

культурна-

пазнавальнага 

турызму на базе 

кластара; 

- Інфармацыйная 

нагода для 

фармавання 

пазітыўнага іміджа 

турыстычнага 

кластара. 
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Стратэгія прамоцыі тавараў і паслуг ініцыятывы “Турыстычны кластар Лідскага 

раёна” да 2030 года распрацавана ў рамках рэалізацыі ініцыятывы “Турыстычны кластар 

Лідскага раёна”. Ініцыятыва рэалізуецца ў рамках праекта “Падтрымка эканамічнага 

развіцця на мясцовым узроўні ў Рэспубліцы Беларусь”, які фінансуецца Еўрапейскім Звязам 

і рэалізуецца Праграмай развіцця ААН (ПРААН) у партнёрстве з Міністэрствам эканомікі 

Рэспублікі Беларусь. 

 

Прыведзеная інфармацыя не адлюстроўвае афіцыйную пазіцыю Еўрапейскага 

Звяза, ПРААН і Міністэрства эканомікі Рэспублікі Беларусь. 


