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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа: 75 с., 13 рис., 20 табл., 39 источников. 

ЗАКУПКИ, ТОВАРНЫЕ ЗАПАСЫ, АВС-АНАЛИЗ, XYZ-

АНАЛИЗ, ПОСТАВЩИКИ, ДОГОВОР ПОСТАВКИ, 

НОРМИРОВАНИЕ 

Объект исследования – организационно-хозяйственная деятельность 

СООО «Гейм Стрим». 

Предмет исследования – закупочная деятельность СООО «Гейм 

Стрим». 

Цель исследования:оценка организации закупочной деятельности в 

СООО «Гейм Стрим» и разработка путей совершенствования закупочной 

деятельности в данной организации. 

Методы исследования: дедукция, индукция, сравнения, 

систематизация и обобщение теоретических и практических материалов, 

сводки и группировки, аналитические процедуры. 

Исследования и разработки: изучены теоретические аспекты 

закупочной деятельности организации, проведен анализ деятельности по 

проведению закупок в СООО «Гейм Стрим», разработаны рекомендации по 

совершенствованию закупочной деятельности в исследуемой организации. 

Область возможного практического применения: торговые 

организации Республики Беларусь. 

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 и методические положения и 

концепции сопровождаются ссылками на их авторов.   

  



РЭФЕРАТ 

 

Дыпломная работа: 75 с., 13 мал., 20 табл., 39 крыніц. 

 

ЗАКУПКІ, ТАВАРНЫЯ ЗАПАСЫ, АВС-АНАЛІЗ, XYZ-АНАЛІЗ, 

ПАСТАЎШЧЫКІ, ДАГАВОР ПАСТАЎКІ, НАРМАВАННЕ 

 

Аб'ект даследавання – арганізацыйна-гаспадарчая дзейнасць СТАА 

"Гейм Стрым". 

Прадмет даследавання – закупачная дзейнасць СТАА "Гейм Стрым". 

Мэта даследавання: Ацэнка арганізацыі закупачнай дзейнасці ў СТАА 

"Гейм Стрым" і распрацоўка шляхоў удасканалення закупачнай дзейнасці ў 

дадзенай арганізацыі. 

Метады даследавання: дэдукцыя, індукцыя, параўнання, 

сістэматызацыя і абагульненне тэарэтычных і практычных матэрыялаў, 

зводкі і групоўкі, аналітычныя працэдуры. 

Даследаванні і распрацоўкі: вывучаны тэарэтычныя аспекты 

закупачнай дзейнасці арганізацыі, праведзеныаналіздзейнасці па 

правядзеннізакупак у СТАА "Гейм Стрым", распрацаванырэкамендацыі па 

ўдасканаленнізакупачнайдзейнасці ў арганізацыі, якая даследуецца. 

Вобласць магчымага практычнага прымянення: гандлевыя арганізацыі 

Рэспублікі Беларусь. 

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 крыніцт эарэтычныя, метадалагічныя і 

метадычныя становішча і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 

аўтараў. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

  

Thesis: 75 p., 13 Fig., 20 table., 39 sources. 

 

PURCHASING, INVENTORY, ABC ANALYSIS, XYZ ANALYSIS, 

SUPPLIERS, SUPPLY CONTRACT, REGULATION 

 

The object of the study is the organizational and economic activity of 

"Game stream" LLC. 

The subject of research-procurement activities of JLLC "Game stream". 

The purpose of the study: evaluation of the organization of procurement 

activities in JLLC "Game stream" and development of ways to improve 

procurement activities in the organization. 

Research methods: deduction, induction, comparison, systematization and 

generalization of theoretical and practical materials, summaries and groupings, 

analytical procedures. 

Research and development: the theoretical aspects of the procurement 

activities of the organization, the analysis of procurement activities in the JV 

"Game stream", developed recommendations for improving procurement activities 

in the organization under study. 

Area of possible practical application: trade organizations of the Republic 

of Belarus. 

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 and methodical positions and concepts borrowed from 

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

 


