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Документационное обеспечение закупок за счет собственных средств 

организаций в Республике Беларусь.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА. 

Актуальность темы дипломной работы обусловлена тем, что процесс 

закупок за счет собственных средств является важнейшим элементом 

социально-экономического развития страны, а сама система в настоящее время 

становится одним из основополагающих институтов государственного 

регулирования экономики, оказывающего существенное влияние на ее 

динамику, структуру и дальнейшее развитие. 

Объект исследования - документационное обеспечение закупок, 

осуществляемые за счет собственных средств организаций. 

Цель дипломной работы - выявление особенностей документационного 

обеспечения закупок за счет собственных средств организаций в Республике 

Беларусь. 

При написании работы был использован ряд общенаучных методов: 

логический метод (анализ и синтез информации по теме исследования, 

дедукция и индукция), сравнительно-аналитический и структурно-

функциональный методы. 

В ходе проведенного исследования были получены следующие 

результаты: проанализировано нормативное правовое обеспечение закупок за 

счет собственных средств организаций в Республике Беларусь, выявлены 

особенности организации и проведения закупок за счет собственных средств, 

определены виды существующих процедур закупок и основные принципы 

документационного обеспечения закупок, проанализировано ведение закупок за 

счет собственных средств, проводимых на электронных торговых площадках. 

Дипломная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

использованных источников и литературы. Общий объем работы - 73 страницы. 

Из них: список источников и литературы - 5 страниц (53 наименования), 

реферат на русском, белорусском и английском языках - 3 страницы. 
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Ключавыя словы: ЗАКУПКІ, ЗАКУПКІ ЗА КОШТ УЛАСНЫХ 
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Актуальнасць тэмы дыпломнай працы обумоўлена тым, што працэс 

закупак за кошт уласных сродкаў з'яўляецца найважнейшым элементам 

сацыальна-эканамічнага развіцця краіны, а сама сістэма ў цяперашні час 

становіцца адным з асноватворных інстытутаў дзяржаўнага рэгулявання 

эканомікі, які аказвае істотны ўплыў на яе дынаміку, структуру і далейшае 

развіцце. 

Аб'ект даследавання – дакументацыйнае забеспячэнне закупак, якія 

ажыцяўляюцца за кошт уласных сродкаў арганізацый. 

Мэта дыпломнай працы – выяўленне асаблівасцяў дакументацыйнага 

забеспячэння закупак за кошт уласных сродкаў арганізацый у Рэспубліцы 

Беларусь. 

Пры напісанні працы быў выкарыстаны шэраг агульнанавуковых 

метадаў: лагічны метад (аналіз і сінтэз інфармацыі па тэме даследавання, 

дэдукцыя і індукцыя), параўнальна-аналітычны і структурна-функцыянальны 

метад. 

У ходе праведзеннага даследавання былі атрыманы наступныя вынікі: 

прааналізавана нарматыўнае прававое забеспячэнне закупак за кошт уласных 

сродкаў арганізацый у Рэспубліцы Беларусь, выяўленыя асаблівасці арганізацыі 

і правядзення закупак за кошт уласных сродкаў, вызначаны віды існуючых 

працэдур закупак і асноўныя прынцыпы дакументацыйнага забеспячэння 

закупак, прааналізаванна вядзенне закупак за кошт уласных сродкаў, якія 

праводзяцца на гандлевых пляцоўках. 

Дыпломная праца складаецца з ўводзін, чатырох глаў, заключэння, спісу 

выкарыстаных крыніц і літаратуры. Агульны аб'ём працы -73 старонак. З іх: 

спіс крыніц і літаратуры - 5 (53 найменні), рэферат на рускай, беларускай і 

англійскай мовах - 3 старонкі. 
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 Documentary support of purchases from own funds by enterprises of the 

Republic of Belarus. 
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 The timeliness of the topic of this diploma paper is very high due to the fact 

that the procurement process from own funds of enterprises is an important element 

of the country's social and economic development, and the system itself is now 

becoming one of the fundamental institutions of state regulation of the economy, 

which has a significant impact on its dynamics, structure and further development. 

 The object of the research is the documentation of purchases from own funds 

by enterprises of the Republic of Belarus. 

 The purpose of the diploma paper is to identify the special aspects of 

documentary support of purchases from own funds by enterprises of the Republic of 

Belarus. 

 While writing the diploma work, a number of general scientific methods were 

used: the logical method (analysis and synthesis of information on the topic of 

research, deduction and induction), comparative-analytical and structural-functional 

methods. 

In the course of the research, the following results were obtained: the 

regulatory and legal support of purchases from own funds by enterprises of the 

Republic of Belarus were analyzed, the special aspects of the organization and 

implementing the purchases from own funds and types of the existing procurement 

procedures were identified, basic principles of documentary support of procurements, 

organized on electronic trading platforms, were analyzed.  

The diploma work consists of the introduction, four chapters, conclusion, the 

list of reference links and bibliography. The total work content is equal to 73 pages. 

Among them: the list of reference links - 5 pages (53 references), the essay in 

Russian, Belarusian and English - 3 pages. 

 

 

  

 

 

 


