
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ  
И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Кафедра управления недвижимостью 

 
РУДНИК 

Людмила Михайловна 
 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Дипломная работа 

 
 

Научный руководитель: 
кандидат экономических наук, 
доцент В. Г. Булавко 

 
 
 
Допущена к защите 
«__» _____________2015 г. 
Зав. кафедрой управления недвижимостью 
________________Т. В. Борздова 
кандидат технических наук, доцент 
 
 
 
 
 
 
 
 

Минск, 2015



РЕФЕРАТ 

Дипломная работа: 72 с., 12 рис., 1 табл., 46источников, 1 приложение. 
 
Ключевые слова: ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК, МЕТОДИЧЕСКИЙ 
ИНСТРУМЕНТАРИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ 
ПОЛИТИКИ, УЧЕТНАЯ СТАВКА, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА. 

 
Объект исследования – Национальный банк Республики Беларусь, 

взаимодействие между банками и небанковскими кредитно-финансовыми 
организациями, а также законодательная база Республики Беларусь. 

Цель работы – изучение особенностей денежно-кредитной политики в 
Республике Беларусь на современном этапе и определение основных 
направлений ее развития. 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью 
совершенствования инструментов и процедур денежно-кредитной политики. 
Денежно-кредитная политика занимает одно из ключевых положений 
в макроэкономическом регулировании. От эффективного проведения 
денежно-кредитной политики в определенной мере зависят стабильность 
экономического роста, снижение безработицы до ее естественного уровня, 
устойчивый платежный баланс. 

В процессе работы определены сущность, цели и задачи денежно-
кредитной политики, рассмотрены типы и методы ее регулирования, 
рассмотрен зарубежный опыт денежно-кредитной политики, 
проанализированы особенности денежно-кредитной политики Беларуси и 
рассмотрен методический инструментарий формирования денежно-
кредитной политики, а также проанализированы проблемы реализации 
денежно-кредитной политики в Республике Беларусь и разработаны 
предложения по повышению уровня денежно-кредитной политики Беларуси. 

Областью возможного практического применения являются 
рекомендации по повышению уровня денежно-кредитной политики в 
Республике Беларусь. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический и 
расчетный материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого вопроса, а все заимствованные из литературных источников, 
теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 



РЭФЕРАТ 

Дыпломная праца: 72 с., 12 мал., 1 табл., 46 крыніц, 1 прыкладанне. 
 
Ключавыя словы: ГРАШОВА-КРЭДЫТНАЯ ПАЛІТЫКА 

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ, НАЦЫЯНАЛЬНЫ БАНК, МЕТАДЫЧНЫ 
ІНСТРУМЕНТАРЫЙ ФАРМІРАВАННЯ ГРАШОВА-КРЭДЫТНАЙ 
ПАЛІТЫКІ, УЛІКОВАЯ СТАЎКА, ЭКАНАМІЧНАЯ СІСТЭМА. 

 
Аб'ект даследавання –Нацыянальны банк Рэспублікі Беларусь, 

узаемадзеянне паміж банкамі і нябанкаўскімі крэдытна-фінансавымі 
арганізацыямі, а таксама заканадаўчая база Рэспублікі Беларусь. 

Мэта работы – вывучэнне асаблівасцяў грашова-крэдытнай палітыкі ў 
Рэспубліцы Беларусь на сучасным этапе і вызначэнне асноўных напрамкаў яе 
развіцця. 

Актуальнасць тэмы даследавання абумоўлена неабходнасцю 
ўдасканалення інструментаў і працэдур грашова-крэдытнай палітыкі. 
Грашова-крэдытная палітыка займае адно з ключавых палажэнняў у 
макраэканамічным рэгуляванні. Ад эфектыўнага правядзення грашова-
крэдытнай палітыкі ў пэўнай меры залежаць стабільнасць эканамічнага 
росту, зніжэнне беспрацоўя да яе натуральнага ўзроўню, ўстойлівы 
плацежны баланс. 

У працэсе работы вызначаны сутнасць, мэты і задачы грашова-
крэдытнай палітыкі, разгледжаны тыпы і метады яе рэгулявання, 
разгледжаны замежны вопыт грашова-крэдытнай палітыкі, прааналізаваны 
асаблівасці грашова-крэдытнай палітыкі Беларусі і разгледжаны метадычны 
інструментарый фарміравання грашова-крэдытнай палітыкі, а таксама 
прааналізаваны праблемы рэалізацыі грашова-крэдытнай палітыкі ў 
Рэспубліцы Беларусь і распрацаваны прапановы па павышэнні ўзроўню 
грашова-крэдытнай палітыкі Беларусі. 

Вобласцю магчымага практычнага прымянення з'яўляюцца 
рэкамендацыі па павышэнні ўзроўню грашова-крэдытнай палітыкі ў 
Рэспубліцы Беларусь. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй аналітычны і разліковы 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага пытання, а 
ўсе запазычаныя з літаратурных крыніц, тэарэтычныя і метадалагічныя 
палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
 



THE ABSTRACT 
 

Diploma work:72p., 12pic.,1 tab., 46 sources, 1 application. 
 

Keywords: MONETARY POLICY OF THE REPUBLIC OF BELARUS 
NATIONAL BANK, METHODOLOGICAL TOOLS FORMATION OF 
MONETARY POLICY, THE DISCOUNT RATE, ECONOMIC SYSTEM. 

 
Object of research –National Bank of Belarus, the interaction between banks 

and non-bank financial institutions, and also the legal framework of the Republic 
of Belarus. 

The work purpose – studying of features of a monetary and credit policy in 
Belarus at a present stage and definition of the basic directions of its development. 

Background research is due to necessity to improve the instruments and 
procedures of monetary policy. Monetary policy is one of the key provisions in the 
macroeconomic regulation. From the effective conduct of monetary policy to a 
certain extent depends on the stability of economic growth, reduced unemployment 
to its natural level, a stable balance of payments. 

In the course of work the purposes and monetary and credit policy problems 
are defined essence, types and methods of its regulation are considered, foreign 
experience of a monetary and credit policy is considered, features of a monetary 
and credit policy of Belarus are analysed and the methodical toolkit of formation of 
a monetary and credit policy is considered, and problems of realisation of a 
monetary and credit policy in Belarus are also analysed and offers on increase of 
level of a monetary and credit policy of Belarus are developed. 

Area of a possible practical application are recommendations about increase 
of a  level of a monetary and credit policy in Republic of Belarus. 

The author of work confirms, that the analytical and settlement material 
reflects a condition of an investigated question correctly and objectively, and all 
borrowed of references, theoretical and methodological positions and concepts are 
accompanied by references to their authors. 
 


