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АННОТАЦИЯ 

на дипломную работу «Практика осуществления лизинговых операций 

организациями в Республике Беларусь (на примере ЗАО «ГЛОБАЛ лизинг»)» 

 

 

Дипломная работа посвящена вопросам практики осуществления 

лизинговых операций в Республике Беларусь. В дипломной работе 

рассматривается зарубежный опыт и опыт организаций Республики Беларусь 

в осуществлении лизинговых операций, проводится оценка эффективности 

деятельности отдельной лизинговой компании, а так же разрабатываются 

мероприятия, направленные на апробацию инвестиционной деятельность в 

этой компании. 

В качестве объекта исследования в дипломной работе выступает 

деятельность компании ЗАО «ГЛОБАЛ лизинг».  

Предметом исследования является механизм осуществления 

лизинговых операций в Республике Беларусь.  

Целью дипломной работы является определение общепринятых 

механизмов и моделей осуществления лизинговых операций, разработка 

мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности 

лизинговой компании, а так же изучение возможных рисков от этих 

мероприятий.   

 Методами исследования являются анализ динамики необходимых 

показателей, количественная и качественная оценка изучаемых факторов, 

направленных на повышение эффективности деятельности лизинговой 

компании. 

В заключение дипломной работы были сделаны все необходимые 

выводы по выполненному в ходе работы анализу. Проведена оценка 

экономической эффективности предложенных мероприятий по 

совершенствованию механизма осуществления лизинговых операций 

организациями в Республике 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 положения и концепции 

сопровождаются ссылками на их авторов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

thesis "Practice of leasing operations of organizations in the Republic of Belarus" 

(on the example of CJSC "GLOBAL leasing") " 

 

 

The thesis is devoted to the practice of leasing operations in the Republic of 

Belarus. The diploma work examines the foreign experience and experience of 

organizations of the Republic of Belarus in the implementation of leasing 

operations, assesses the performance of a particular leasing company, and develops 

measures aimed at testing investment activities in this company. 

As an object of research, the activity of the company "GLOBAL leasing" 

acts in the thesis. 

The subject of the study is the mechanism of leasing operations in the 

Republic of Belarus. 

The purpose of the thesis is to define the generally accepted mechanisms and 

models for leasing operations, to develop measures aimed at increasing the 

efficiency of the leasing company, as well as to study the possible risks from these 

activities. 

 The research methods are analysis of the dynamics of the required 

indicators, a quantitative and qualitative assessment of the factors studied, aimed at 

increasing the efficiency of the leasing company. 

In conclusion of the thesis, all necessary conclusions were drawn on the 

analysis performed during the work. The economic efficiency of the proposed 

measures to improve the mechanism for the implementation of leasing operations 

by organizations in the Republic of Belarus was assessed. 

The author of the paper confirms that the calculation and analytical material 

presented in it correctly and objectively reflects the state of the process under 

investigation, and all theoretical, methodological positions and concepts borrowed 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНАТАЦЫЯ 

на дыпломную працу «Практыка ажыццяўлення лізінгавых аперацый 

арганізацыямі ў Рэспубліцы Беларусь (на прыкладзе ЗАТ« ГЛОБАЛ лізінг »)» 

 

 

Дыпломная праца прысвечана пытанням практыкі ажыццяўлення 

лізінгавых аперацый у Рэспубліцы Беларусь. У дыпломнай працы 

разглядаецца замежны вопыт і вопыт арганізацый Рэспублікі Беларусь у 

ажыццяўленні лізінгавых аперацый, праводзіцца ацэнка эфектыўнасці 

дзейнасці асобнай лізінгавай кампаніі, а так жа распрацоўваюцца 

мерапрыемствы, накіраваныя на апрабацыю інвестыцыйнай дзейнасць у 

гэтай кампаніі. 

У якасці аб'екта даследавання ў дыпломнай працы выступае дзейнасць 

кампаніі ЗАТ «Глобал лізінг». 

Прадметам даследавання з'яўляецца механізм ажыццяўлення лізінгавых 

аперацый у Рэспубліцы Беларусь. 

Мэтай дыпломнай працы з'яўляецца вызначэнне агульнапрынятых 

механізмаў і мадэляў ажыццяўлення лізінгавых аперацый, распрацоўка 

мерапрыемстваў, накіраваных на павышэнне эфектыўнасці дзейнасці 

лізінгавай кампаніі, а так жа вывучэнне магчымых рызык ад гэтых 

мерапрыемстваў. 

 Метадамі даследавання з'яўляюцца аналіз дынамікі неабходных 

паказчыкаў, колькасная і якасная ацэнка вывучаемых фактараў, накіраваных 

на павышэнне эфектыўнасці дзейнасці лізінгавай кампаніі. 

У заключэнне дыпломнай працы былі зроблены ўсе неабходныя 

высновы па выкананаму ў ходзе работы аналізу. Праведзена ацэнка 

эканамічнай эфектыўнасці прапанаваных мерапрыемстваў па ўдасканаленні 

механізму ажыццяўлення лізінгавых аперацый арганізацыямі ў Рэспубліцы 

Беларусь. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


