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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа: 82 с., 17 рис., 23 табл., 72 источника, 7 приложений. 
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ЭКОСИСТЕМА  

 

Объект исследования – система безналичных расчетов в Республике 

Беларусь. 

Предметом исследования – процессы организации и управления 

системой безналичных расчетов на современном этапе развития банковского 

сектора Республики Беларусь. 

Цель работы – исследование особенностей организации и 

функционирования системы безналичных расчетов в Республике Беларусь. 

В процессе работы изучены теоретические основы безналичных 

расчетов, включающие раскрытие сущности, классификацию и значение 

безналичных расчетов в денежном обороте, определен процесс эволюции 

форм безналичных расчетов в Республике Беларусь; проведен всесторонний 

анализ функционирования системы безналичных расчетов в Республике 

Беларусь, включающий оценку механизма безналичных расчетов в 

Республике Беларусь, анализ основных показателей безналичного денежного 

оборота  в ОАО «Банк Дабрабыт» и оценку эффективности 

функционирования системы безналичных расчетов в банке; определены 

основные направления совершенствования системы безналичных расчетов, 

включающие обзор проблем и перспектив развития безналичных расчетов в 

Республике Беларусь и выработку рекомендаций по совершенствованию 

форм безналичных расчетов в ОАО «Банк Дабрабыт». 

Областью возможного практического применения являются 

рекомендации по совершенствованию организации и управления платежной 

системой банка. 

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, теоретические и методологические положения и концепции 

сопровождаются ссылками на их авторов. 
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РЭФЕРАТ 

 

Дыпломная работа: 82 с., 17 мал., 23 табл., 72 крыніцы, 7 

прыкладанняў. 

 

Ключавыя словы: БАНКІ, БЕЗНАЯЎНЫЯ ПЛАЦЯЖЫ, АПЛАТНАЕ 
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Аб'ект даследавання – сістэма безнаяўных разлікаў у Рэспубліцы 

Беларусь. 

Прадметам даследавання-працэсы арганізацыі і кіравання сістэмай 

безнаяўных разлікаў на сучасным этапе развіцця банкаўскага сектара 

Рэспублікі Беларусь. 

Мэта работы – даследаванне асаблівасцяў арганізацыі і 

функцыянавання сістэмы безнаяўных разлікаў у Рэспубліцы Беларусь. 

У працэсе работы вывучаны тэарэтычныя асновы безнаяўных разлікаў, 

якія ўключаюць раскрыццѐ сутнасці, класіфікацыю і значэнне безнаяўных 

разлікаў у грашовым абароце, вызначаны працэс эвалюцыі формаў 

безнаяўных разлікаў у Рэспубліцы Беларусь; праведзены ўсебаковы аналіз 

функцыянавання сістэмы безнаяўных разлікаў у Рэспубліцы Беларусь, які 

ўключае ацэнку механізму безнаяўных разлікаў у Рэспубліцы Беларусь, 

аналіз асноўных паказчыкаў безнаяўнага грашовага абароту ў ААТ «Банк 

Дабрабыт» і ацэнку эфектыўнасці функцыянавання сістэмы безнаяўных 

разлікаў у банку; вызначаны асноўныя напрамкі ўдасканалення сістэмы 

безнаяўных разлікаў, якія ўключаюць агляд праблем і перспектыў развіцця 

безнаяўных разлікаў у Рэспубліцы Беларусь і выпрацоўку рэкамендацый па 

ўдасканаленні форм безнаяўных разлікаў у ААТ «Банк Дабрабыт». 

Вобласцю магчымага практычнага прымянення з'яўляюцца 

рэкамендацыі па ўдасканаленні арганізацыі і кіравання плацежнай сістэмай 

банка. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены в ѐй аналітычны і разліковы 

матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага пытання, а 

все запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя і 

метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 

аўтараў. 
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ABSTRACT 

 

Thesis: 82 pages, 17 fig., 23 tab., 72 sources, 7 applications. 

 

Key word: BANKS, NON-CASH PAYMENTS, PAYMENT ORDER, 

FORMS of CALCULATIONS, TRANSACTIONS, PROFITABILITY, CLIENTS, 

RISKS, STABILITY, BANK ECOSYSTEM  

 

Research object – the system of non-cash payments in Republic of Belarus. 

Object of research – processes of the organization and system management 

of non-cash payments at the present stage of development of the banking sector of 

Republic of Belarus. 

The work purpose – a research of features of the organization and 

functioning of a system of non-cash payments in Republic of Belarus. 

In the course of work the theoretical bases of non-cash payments including 

disclosure of an entity, classification and value of non-cash payments in money 

turnover are studied, process of evolution of forms of non-cash payments in 

Republic of Belarus is defined; the comprehensive analysis of functioning of a 

system of non-cash payments in Republic of Belarus including assessment of the 

mechanism of non-cash payments in Republic of Belarus, the analysis of key 

indicators of non-cash money turnover in JSC Dabrabyt Bank and assessment of 

efficiency of functioning of a system of non-cash payments in bank is carried out; 

the main directions of improvement of a system of non-cash payments including 

the review of problems and perspectives of development of non-cash payments in 

Republic of Belarus and development of recommendations about improvement of 

forms of non-cash payments in JSC Dabrabyt Bank are defined. 

Area of possible practical application are recommendations about 

improvement of the organization and management of bank of payment service 

provider. 

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

in it correctly and objectively reflects a status of the studied question, and all 

borrowed from literary and other sources, theoretical and methodological 

provisions and concepts are followed by links to their authors. 
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