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РЕФЕРАТ
Дипломная работа: 63 с.,1 рис.,1 табл., 46 источников.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ, ВНЕШНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ,
ЕВРООБЛИГАЦИИ, УЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАЙМОВ, ДОЛГОВАЯ
СТРАТЕГИЯ, РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ, ЭМИССИЯ
Объект исследования – общественные отношения, связанные с
привлечением внешних государственных займов.
Предмет исследования – правовое регулирование общественных
отношений, возникающих в связи с привлечением внешних государственных
займов.
Цель работы: исследование правового регулирования вопросов
привлечения внешних государственных займов и разработка предложений по
его совершенствованию в Республике Беларусь.
Методы исследования: метод структурного анализа, синтез,
сравнительно-правовой метод, метод логических обобщений, формализация.
Исследования и разработки: исследованы понятие и правовая
природа внешних заимствований; изучены международные принципы учета
и регулирования внешних госзаймов; исследована действующая система
учета внешнего государственного долга Республики Беларусь и особенности
еврооблигаций как инструмента привлечения внешних государственных
займов; определены направления совершенствования национального
законодательства в данной сфере.
Элементы научной новизны: сформулированы рекомендации по
совершенствованию методологии национального учета внешних госзаймов и
нормативно-правовой базы в сфере привлечения внешних заимствований
посредством еврооблигаций.
Область возможного практического применения: деятельность
Министерства финансов по управлению государственным долгом, включая
разработку долговой стратегии, и подготовке изменений в действующее
законодательство в сфере привлечения внешних заимствований посредством
еврооблигаций.
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней 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 праца: 63 с., 1 мал., 1 табл., 46 крыніц.
ДЗЯРЖАЎНЫ ДОЎГ, ЗНЕШНІЯ ЗАПАЗЫЧАННІ, ЕЎРААБЛІГАЦЫІ,
ЎЛІК ДЗЯРЖАЎНЫХ ЗАПАЗЫЧАННЯЎ, ДАЎГАВАЯ СТРАТЭГІЯ,
РЭСТРУКТУРЫЗАЦЫЯ, ЭМІСІЯ
Аб'ект даследавання - грамадскія адносіны, звязаныя з прыцягненнем
знешніх дзяржаўных пазык.
Прадмет даследавання - прававое рэгуляванне грамадскіх адносін,
якія ўзнікаюць у сувязі з прыцягненнем знешніх дзяржаўных пазык.
Мэта работы: даследаванне прававога рэгулявання пытанняў
прыцягнення знешніх дзяржаўных пазык і распрацоўка прапаноў па яго
ўдасканаленні ў Рэспубліцы Беларусь.
Метады даследавання: метад структурнага аналізу, сінтэз,
параўнальна-прававы метад, метад лагічных абагульненняў, фармалізацыя.
Даследаванні і распрацоўкі: даследаваны паняцце і прававая прырода
знешніх запазычанняў; вывучаны міжнародныя прынцыпы ўліку і
рэгулявання знешніх дзяржпазык; даследавана дзеючая сістэма ўліку
знешняга дзяржаўнага доўгу Рэспублікі Беларусь і асаблівасці еўрааблігацый
як інструмента прыцягнення знешніх дзяржаўных пазык; вызначаны
напрамкі ўдасканалення нацыянальнага заканадаўства ў гэтай сферы.
Элементы навуковай навізны: сфармуляваны рэкамендацыі па
ўдасканаленні метадалогіі нацыянальнага ўліку знешніх дзяржпазык і
нарматыўна-прававой базы ў сферы прыцягнення знешніх запазычанняў з
дапамогай еўрааблігацый.
Вобласць магчымага практычнага прымянення: дзейнасць
Міністэрства фінансаў па кіраванні дзяржаўным доўгам, уключаючы
распрацоўку даўгавой стратэгіі, і падрыхтоўцы змяненняў у дзеючае
заканадаўства ў сферы прыцягнення знешніх запазычанняў з дапамогай
еўрааблігацый.
Аўтар пацвярджае, што прыведзены ў ёй аналітычны матэрыял
правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і
метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх
аўтараў.

