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АННОТАЦИЯ 

на дипломную работу «Деятельность коммерческих банков на рынке 

ценных бумаг Республики Беларусь и направления его развития». 

 

Дипломная работа посвящена проблемным вопросам функционирования 

рынка ценных бумаг Республики Беларусь. В работе рассматриваются 

экономическая сущность ценных бумаг, проводится классификация ценных 

бумаг, определяются основные характеристики и отличительные особенности 

наиболее используемых инструментов рынка ценных бумаг Республики 

Беларусь – акций и облигаций, проводится анализ и описание инфраструктуры 

и участников рынка ценных бумаг, основных факторов, оказывающих влияние 

на его формирование.  

Дается количественная и качественная оценка рынка ценных бумаг 

Республики Беларусь. Анализируется роль коммерческих банков Республики 

Беларусь на рынке ценных бумаг страны, рассмотрено участие в его 

формировании ЗАО «МТБбанк». Определяется значение операций с ценными 

бумагами в сравнении с иными видами деятельности указанного банка, а также 

роль таких операций в максимизации прибыли ЗАО «МТБанк».   

Проводится оценка основных проблем современного состояния рынка 

ценных бумаг Республики Беларусь, осуществляется предложение возможных 

направлений его реформирования. 

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 положения и концепции 

сопровождаются ссылками на их авторов. 

 

 



АНАТАЦЫЯ 

на дыпломную працу «Дзейнасць камерцыйных банкаў на рынку 

каштоўных папер Рэспублікі Беларусь і напрамкі яго развіцця». 

 

Дыпломная праца прысвечана праблемным пытанням функцыянавання 

рынка каштоўных папер Рэспублікі Беларусь. У працы разглядаюцца 

эканамічная сутнасць каштоўных папер, праводзіцца класіфікацыя каштоўных 

папер, вызначаюцца асноўныя характарыстыкі і адметныя асаблівасці 

найбольш выкарыстоўваемых інструментаў рынка каштоўных папер Рэспублікі 

Беларусь - акцый і аблігацый, праводзіцца аналіз і апісанне інфраструктуры  

і ўдзельнікаў рынка каштоўных папер, асноўных фактараў, якія аказваюць 

уплыў на яго фарміраванне.  

Даецца колькасная і якасная ацэнка рынка каштоўных папер Рэспублікі 

Беларусь. Аналізуецца роля камерцыйных банкаў Рэспублікі Беларусь на рынку 

каштоўных папер краіны, разгледжан ўдзел у яго фармаванні ЗАТ «МТБбанк». 

Вызначаецца значэнне аперацый з каштоўнымі паперамі ў параўнанні з іншымі 

відамі дзейнасці названага банка, а таксама роля такіх аперацый у максімізацыі 

прыбытку ЗАТ "МТБанк". 

Праводзіцца ацэнка асноўных праблем сучаснага стану рынку каштоўных 

папер Рэспублікі Беларусь, ажыццяўляецца прапанова магчымых напрамкаў яго 

рэфармавання. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны 

матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 

запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя 

палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Thesis «Commercial Banks Activity on Stock Market of the Republic of 

Belarus and Tendencies of its Development» 

 

The thesis deals with the challenges of stock market functioning in Belarus. It 

examines the economic substance of securities, classifies them, defines the main 

characteristics and discriminants of the mostly employed instruments of the stock 

market in Belarus – stocks and bonds, analyses and describes the infrastructure and 

participants to the stock market, as well as the main factors influencing the forming 

of stock market in the Republic of Belarus.  

The thesis provides a quantitative and qualitative evaluation of the stock 

market in Belarus. It analyses the role of commercial banks of the Republic of 

Belarus in the country’s stock market activity and, in particular, the role of CJSC 

“MTBbank” in its forming. Moreover, it determines the meaning of transactions with 

securities compared to other activities of the given bank, as well as the role of such 

operations in profit maximization of CJSC “MTBbank”.  The thesis evaluates major 

current challenges of stock market in the Republic of Belarus, and suggests possible 

directions of its reforming.   

The author confirms that the used data, analyses and calculations reflect the 

current status of the examined process properly and impartially, while all theoretical 

and methodological provisions and concepts borrowed from literary and other 

sources are duly referenced.    

 


