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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа: 77 с., 10 рис., 18 табл., 47 источников, 2 

приложения. 

  

Ключевые слова: РАСХОДЫ, БЮДЖЕТ, ВНЕБЮДЖЕТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ДОХОДЫ, ФИНАНСИРОВАНИЕ  

 

Объект исследования: расходы бюджета.  

Предмет исследования: расходы бюджета на образование в Республике 

Беларусь.  

Цель дипломной работы – разработка мероприятий по 

совершенствованию расходов бюджета на образование в Шарковщинско-

Миорская МРОС ДОСААФ.  

Методы исследования: системный и сравнительный анализ и синтез, 

сравнение.  

Исследования и разработки: изучены теоретические основы расходов 

на образование; проведен анализ финансирования расходов на образование 

Шарковщинско-Миорской МРОС ДОСААФ; разработаны мероприятия по 

совершенствованию финансирования расходов на образование в 

Шарковщинско-Миорской МРОС ДОСААФ.  

Областью возможного практического применения: является 

деятельность Шарковщинско-Миорская МРОС ДОСААФ и аналогичных 

организаций.  

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно–

аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 

исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические, методологические, методические положения и 

концепции сопровождаются ссылками на их авторов.  
_________________________  



ABSTRACT 

 

Thesis: 77 p., 10 fig. 18 tab., 47 sources, 2 applications.  

 

Keywords: COSTS, BUDGET, EXTRABUDGETARY ACTIVITIES, 

INCOME, FUNDING  

 

Object of study: the spending budget.  

Subject of research: budget expenditures on education in the Republic of 

Belarus.  

The aim of the thesis – development of measures to improve expenditure the 

budget for education in Sharkovshina-Miory MROs DOSAAF.  

Research methods: the following methods were used: system and 

comparative analysis and synthesis, comparison.  

Research and development: the theoretical foundations of education 

spending were studied; the analysis of financing of education costs of the 

Sharkovshchina-Miorsky MROs DOSAAF was carried out; measures were 

developed to improve the financing of education costs in the Sharkovshchina-

Miorsky MROs DOSAAF.  

The scope of possible practical applications: is the work Sharkovshina-

Miory MROs DOSAAF and similar organizations.  

The author of the work confirms that the calculation and analytical material 

given in it correctly and objectively reflects the state of the studied process, and all 

theoretical, methodological, methodical positions and concepts borrowed from 

literary and other sources are accompanied by references to their authors.  
__________________________  



РЕФЕРАТ 
 

Дыпломная работа: 77 с., 10 мал., 18 табл., 47 крыніц, 2 прыкладання.  

 

Ключавыя словы: ВЫДАТКІ, БЮДЖЭТ, ПАЗАБЮДЖЭТНАЯ 

ДЗЕЙНАСЦЬ, ДАХОДЫ, ФІНАНСАВАННЕ  

 

Аб'ект даследаванні: выдаткі бюджэту.  

Прадмет даследавання: выдаткі бюджэту на адукацыю ў Рэспубліцы 

Беларусь.  

Мэта дыпломнай працы – распрацоўка мерапрыемстваў па 

ўдасканаленні выдаткаў бюджэта на адукацыю ў Шаркаўшчынска-Мёрская 

МРОС ДТСААФ.  

Метады даследавання: пры выкананні працы выкарыстаны метады: 

сістэмны і параўнальны аналіз і сінтэз, параўнанне.  

Даследаванні і распрацоўкі: вывучаны тэарэтычныя асновы выдаткаў 

на адукацыю; праведзены аналіз фінансавання выдаткаў на адукацыю 

Шаркаўшчынскай-Мёрскай МРОС ДТСААФ; распрацаваны мерапрыемствы 

па ўдасканаленні фінансавання выдаткаў на адукацыю ў Шаркаўшчынскай-

Мёрскай МРОС ДТСААФ.  

Вобласцю магчымага практычнага прымянення: з'яўляецца дзейнасць 

Шаркаўшчынска-Мёрская МРОС ДТСААФ і аналагічных арганізацый.  

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены у ёй разлікова–аналітычны 

матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а все 

запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя, 

метадычныя становішча і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 

аўтараў. 


