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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа: 80 с., 4 рис., 7 табл., 52  источника. 

 

Ключевые слова: БЮДЖЕТ, ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА, 

БЮДЖЕТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, БЮДЖЕТНЫЙ МЕХАНИЗМ,  

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА, КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ,  

БЮДЖЕТНЫЕ  ТРАНСФЕРТЫ 

 

Объект исследования – государственный бюджет Республики Беларусь. 

Предмет исследования – механизм бюджетного регулирования экономи-

ческих и социальных процессов. 

Цель работы – на основе исследования особенностей развития, функцио-

нирования, формирования и использования государственного бюджета Респуб-

лики Беларусь разработать основные направления эффективного формирования 

и использования бюджетных ресурсов. 

В процессе работы раскрыто понятие государственного бюджета, опреде-

лены его функции и задачи; рассмотрены основные принципы бюджетного 

устройства Республики Беларусь, изучена роль государственного бюджета в 

социально-экономических процессах страны; проанализированы состав, струк-

тура и динамика доходов и расходов государственного бюджета, а также при-

чины и последствия бюджетного дефицита (профицита); представлены основ-

ные направления повышения эффективности государственного бюджета Рес-

публики Беларусь и его финансовой устойчивости. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический и 

расчетный материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого 

вопроса, а все заимствованные из литературных и других источников, теорети-

ческие и методологические положения и концепции сопровождаются ссылками 

на их авторов. 
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РЭФЕРАТ 

 

Дыпломная праца: 77 стар., 4 мал.,  7 табл., 52  крыніцы. 

 

Ключавыя словы: БЮДЖЭТ, ДАХОДЫ, РАСХОДЫ БЮДЖЭТУ, БЮД-

ЖЭТНАЕ РЭГУЛЯВАННЕ, БЮДЖЭТНЫ МЕХАНІЗМ, БЮДЖЭТНАЯ 

ПАЛІТЫКА, КАНСАЛІДАВАНЫ БЮДЖЭТ, БЮДЖЭТНЫЯ ТРАНСФЕРТЫ 

 

Аб'ект даследаванн – дзяржаўны бюджэт Рэспублiкi Беларусь. 

Прадмет даследавання – механізм бюджэтнага рэгулявання эканамічных і 

сацыяльных працэсаў.  

Мэта работы – на аснове даследавання асаблівасцяў развіцця, функцы-

янавання, фарміравання і выкарыстання дзяржаўнага бюджэту Рэспублікі Бела-

русь распрацаваць асноўныя напрамкі эфектыўнага фарміравання і выкары-

стання бюджэтных рэсурсаў. 

У працэсе работы раскрыта паняцце дзяржаўнага бюджэту, вызначаны 

яго функцыі і задачы; разгледжаны асноўныя прынцыпы бюджэтнай сістэмы 

Рэспублікі Беларусь, вывучана роля дзяржаўнага бюджэту ў сацыяльна-

эканамічных працэсах краіны; прааналізаваны склад, структура і дынаміка да-

ходаў і расходаў дзяржаўнага бюджэту, а таксама прычыны і наступствы бюдж-

этнага дэфіцыту (прафіцыту); прадстаўлены асноўныя напрамкі павышэння эфек-

тыўнасці дзяржаўнага бюджэту Рэспублікі Беларусь і яго фінансавай 

устойлівасці. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ѐй аналітычны і разліковы 

матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан даследчага пытання, а ўсе 

запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя і метадалагічныя па-

лажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
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ABSTRACT 

 

Thesis: 77 p., 4 fig., 7 tab., 52 sources. 

 

Keywords: BUDGET, INCOME AND EXPENDITURES, BUDGETARY 

REGULATION, BUDGETARY MECHANISM, BUDGETARY POLICY, CON-

SOLIDATED BUDGET, BUDGETARY TRANSFERS 

 

Research object is the state budget of the Republic of Belarus. 

Object of research is the mechanism of the budgetary regulation of economic 

and social processes. 

The operation purpose is on the basis of a research of features of development, 

functioning, formation and use of the state budget of the Republic of Belarus to de-

velop the main directions of the effective formation and using of the budgetary re-

sources. 

In the course of operation the concept of the state budget is opened, its func-

tions and tasks are defined; the basic principles of the budgetary device of the Repub-

lic of Belarus are considered, the role of the state budget in social and economic pro-

cesses of the country is studied; the composition, structure and dynamics of the in-

come and expenditures of the state budget, and also the reason and a consequence of 

budget deficit (surplus) are analyzed; the main directions of increase in efficiency of 

the state budget of the Republic of Belarus and its financial stability are provided. 

The author of thesis confirms that the analytical and estimated material given 

in it correctly and objectively reflects a status of the researched question, and all bor-

rowed from literary and other sources, theoretical and methodological provisions and 

concepts are followed by links to their authors. 

 


