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РЕФЕРАТ 

Салтанович Дианы Владимировны 

 

Тема: Документационное обеспечение деятельности индивидуального 

предпринимателя в Республике Беларусь. 

Ключевые слова: документационное обеспечение, документооборот, 

документы, совершенствование, нормативные правовые акты, индивидуальный 

предприниматель. 

Актуальность исследования: существующее нормативно-правовое 

регулирование индивидуальной предпринимательской деятельности не 

является совершенным, поэтому комплексное и системное исследование 

документационного обеспечения индивидуальной предпринимательской 

деятельности и его правовое регулирование в Республике Беларусь является 

актуальным вопросом. 

Цель дипломного исследования: выработка предложений по 

совершенствованию документационного обеспечения деятельности 

индивидуального предпринимателя. 

Объект исследования: деятельность индивидуального предпринимателя 

Салтанович Д. В. 

Предмет исследования: совершенствование документационного 

обеспечения деятельности индивидуального предпринимателя. 

Методы научного исследования: анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение, наблюдение. 

Исследования и разработки: установлена степень изученности проблемы 

организации документационного обеспечения деятельности индивидуального 

предпринимателя и на основе полученных сведений представлены 

предложения по его совершенствованию. 

Область возможного практического применения: в деятельности 

индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в едином регистре 

субъектов хозяйствования Республики Беларусь при определении комплекса 

мер, направленных на совершенствование документационного обеспечения. 

Структура и объем дипломной работы: дипломная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и 

литературы, приложений. Общий объем дипломной работы составляет                           

96 страниц, 6 рисунков. Список источников и литературы включает                                 

151 позицию. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический 

материал правильно и объективно отражает исследуемый процесс, а на все 

заимствованные из литературных и других источников теоретические и 

методологические положения даются соответствующие ссылки на них. 
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РЭФЕРАТ 

Салтановіч Дзіяны Уладзіміраўны 

 

Тэма: Документационное забеспячэнне дзейнасці індывідуальнага 

прадпрымальніка ў Рэспубліцы Беларусь. 

Ключавыя словы: документационное забеспячэнне, дакументаабарот, 

дакументы, удасканаленне, нарматыўныя прававыя акты, індывідуальны 

прадпрымальнік.  

Актуальнасць даследаванні: якое існуе нарматыўна-прававое рэгуляванне 

індывідуальнай прадпрымальніцкай дзейнасці не з'яўляецца дасканалым, таму 

комплекснае і сістэмнае даследаванне дакументацыйнага забеспячэння 

індывідуальнай прадпрымальніцкай дзейнасці і яго прававое рэгуляванне ў 

Рэспубліцы Беларусь з'яўляецца актуальным пытаннем.  

Мэта дыпломнага даследавання: выпрацоўка прапаноў па ўдасканаленні 

дакументацыйнага забеспячэння дзейнасці індывідуальнага прадпрымальніка.  

Аб'ект даследавання: дзейнасць індывідуальнага прадпрымальніка 

Салтановіч Д.У.  

Прадмет даследавання: удасканаленне дакументацыйнага забеспячэння 

дзейнасці індывідуальнага прадпрымальніка.  

Метады навуковага даследавання: аналіз, сінтэз, параўнанне, 

класіфікацыя, абагульненне, назіранне.  

Даследаванні і распрацоўкі: ўсталяваная ступень вывучанасці праблемы 

арганізацыі дакументацыйнага забеспячэння дзейнасці індывідуальнага 

прадпрымальніка і на аснове атрыманых звестак прадстаўлены прапановы па 

яго ўдасканаленні. 

Вобласць магчымага практычнага прымянення: у дзейнасці 

індывідуальных прадпрымальнікаў, зарэгістраваных у адзіным рэгістры 

суб'ектаў гаспадарання Рэспублікі Беларусь пры вызначэнні комплексу мер, 

накіраваных на ўдасканаленне дакументацыйнага забеспячэння.  

Структура і аб'ём дыпломнай працы: дыпломная праца складаецца з 

ўвядзення, трох частак, заключэння, спісу выкарыстаных крыніц і літаратуры. 

Агульны аб'ём дыпломнай працы складае 96 старонак, 6 малюнкаў. Спіс крыніц 

і літаратуры ўключае 151 пазіцыю. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй аналітычны матэрыял 

правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае доследны працэс, а на ўсе запазычаныя з 

літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя і метадалагічныя палажэнні даюцца 

адпаведныя спасылкі на іх. 
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ABSTRACT 

Saltanovich Diana Vladimirovna 

 

Subject: Documentation support of activities of the individual entrepreneur in 

Belarus. 

Keywords: documentation support, document management, documents, 

improvement of normative legal acts, individual entrepreneur. 

The relevance of the study: the existing normative-legal regulation of 

individual entrepreneurship is not perfect, so a comprehensive and systematic study 

of documentary maintenance of individual business activities and its legal regulation 

in the Republic of Belarus is a topical issue. 

The aim of the research: to develop proposals for improvement of 

documentation ensuring activities of the individual entrepreneur.  

Object of research: the activities of the individual entrepreneur                           

Saltanovich D.V. 

Subject of research: improvement of documentation ensuring activities of the 

individual entrepreneur.  

Research methods: analysis, synthesis, comparison, classification, 

generalization, observation. 

Research and development: the degree of knowledge of the problems of the 

organization of documentary maintenance of activity of the individual entrepreneur 

and on the basis of information presents suggestions for its improvement. 

The scope of possible practical use: in activities of individual entrepreneurs 

registered in the unified register of business entities of the Republic of Belarus in the 

determination of a complex of measures aimed at improving documentation support. 

The structure and scope of the thesis: the thesis consists of introduction, three 

chapters, conclusion, list of used sources and literature. The total volume of the thesis 

is 96 pages, 6 figures. A list of sources and literature includes 151 positions. 

The author of the study confirms that the analytical material provided in it 

correctly and objectively reflects the process under investigation, and on all 

theoretical and methodological provisions borrowed from literary and other sources 

the appropriate references to them are given.  


