
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

ИНСТИТУТ БИЗНЕСА БГУ 

 

Факультет бизнес-администрирования 

Кафедра управления финансами и недвижимостью 

 

 

 

 

МОЛЧАН 

Анна Владимировна 

 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛИЗИНГА В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

 

Дипломная работа 

 

 

 

                                                        Научный руководитель: 

                                                                   кандидат экономических наук,  

                                                доцент А.В. Егоров 

 

 

 

 

Допущен к защите 

«__»________ 2019 г. 

Зав. кафедрой управления финансами и недвижимостью 

______________ М.Л. Зеленкевич 

кандидат экономических наук, доцент 

 

 

 

Минск, 2019 

 



РЕФЕРАТ 

 
Дипломная работа: 99 с., 6 рис., 17 табл., 50 источников. 

 

Ключевые слова: ЛИЗИНГ, БАНКИ, КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА, 

ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ, ЛИЗИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОБНОВЛЕНИЕ 

ФОНДОВ, ЛИЗИНГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, МИКРОЛИЗИНГ 

 

 Объектом исследования в данной работе являются лизинговые 

операции ЗАО Банк ВТБ (Беларусь).  

Предметом исследования является специфика развития лизинговых 

отношений как инструмента обновления основного капитала в экономике 

Республики Беларусь. 

Цель работы – анализ и определение направлений развития лизинговых 

операций ЗАО Банк ВТБ (Беларусь). 

Методы исследования: аналитический, графический, дедуктивный, 

индуктивный, сравнительный. 

Исследования и разработки: изучены теоретические аспекты развития 

лизинговых отношений, проанализированы организационно-экономические 

основы взаимодействия участников лизингового процесса, предложены 

направления совершенствования лизинговых отношений в экономике 

Республики Беларусь. 

Элементы научной новизны: обобщен зарубежный опыт и 

практические аспекты осуществления лизинговых операций в Республике 

Беларусь.  

Область возможного практического применения: промышленная 

политика Республики Беларусь, инновационная политика Республики 

Беларусь. 

Социально-экономическая значимость: применение лизингового 

финансирования даст возможность обновить материально-техническую базу 

белорусских предприятий, что в свою очередь позволит увеличить 

эффективность труда работников и их заработную плату. 

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.  
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ABSTRACT 

 
          Thesis: 99 p., 6 fig., 17 tab., 50 sources. 

 

Keywords: LEASING, BANKS, CREDIT POLICY, BASIC FUNDS, 

LEASING ACTIVITIES, UPDATING OF FUNDS, LEASING RELATIONS, 

MICROLIZING 

 

The object of research in this paper is the leasing operations of CJSC VTB 

Bank (Belarus). 

The subject of the research is the specifics of the development of leasing 

relations as a tool for updating the fixed capital in the economy of the Republic of 

Belarus. 

The purpose of the work is to review accounting, performance evaluation 

and determine the prospects for the development of leasing operations of VTB 

Bank (Belarus). 

Research methods: analytical, graphic, deductive, inductive, comparative. 

Research and development: studied the theoretical aspects of the 

development of leasing relations, analyzed the organizational and economic bases 

of interaction of participants in the leasing process, suggested ways to improve 

leasing relations in the economy of the Republic of Belarus. 

Elements of scientific novelty: generalized foreign experience and practical 

aspects of the implementation of leasing operations in the Republic of Belarus. 

The area of possible practical application: industrial policy of the Republic 

of Belarus, innovative policy of the Republic of Belarus. 

Socio-economic significance: the use of leasing financing will provide an 

opportunity to update the material and technical base of Belarusian enterprises, 

which in turn will increase the efficiency of workers and their wages. 

The author confirms that the analytical material presented in it correctly and 

objectively reflects the state of the process being studied, and all theoretical, 

methodological and methodological provisions and concepts borrowed from 

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

 
Дыпломная работа: 99 с., 6 мал., 17 табл., 50 крыніц. 

 

Ключавыя словы : ЛІЗІНГ, СЛОІКІ, КРЭДЫТНАЯ ПАЛІТЫКА, 

АСНОЎНЫЯ ФОНДЫ, ЛІЗІНГАВАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ, АБНАЎЛЕННЕ 

ФОНДАЎ, ЛІЗІНГАВЫЯ АДНОСІНЫ, МІКРАЛІЗІНГ 

 

Аб'ектам даследавання ў дадзенай працы з'яўляюцца лізінгавыя 

аперацыі ЗАТ Банк ВТБ (Беларусь). 

Прадметам даследавання з'яўляецца спецыфіка развіцця лізінгавых 

адносін як інструмента абнаўлення асноўнага капіталу ў эканоміцы 

Рэспублікі Беларусь. 

Мэта работы – аналіз і вызначэнне напрамкаў развіцця лізінгавых 

аперацый ЗАТ Банк ВТБ (Беларусь). 

Метады даследавання: аналітычны, графічны, дэдуктыўны, 

індуктыўны, параўнальны. 

Даследаванні і распрацоўкі: вывучаны тэарэтычныя аспекты развіцця 

лізінгавых адносін, прааналізаваныя арганізацыйна-эканамічныя асновы 

ўзаемадзеяння ўдзельнікаў лізінгавага працэсу, прапанаваныя кірункі 

ўдасканалення лізінгавых адносін у эканоміцы Рэспублікі Беларусь. 

Элементы навуковай навізны: абагульнены замежны вопыт і 

практычныя аспекты ажыццяўлення лізінгавых аперацый у Рэспубліцы 

Беларусь. 

Вобласць магчымага практычнага прымянення: прамысловая палітыка 

Рэспублікі Беларусь, інавацыйная палітыка Рэспублікі Беларусь. 

Сацыяльна-эканамічная значнасць: прымяненне лізінгавага 

фінансавання дасць магчымасць абнавіць матэрыяльна-тэхнічную базу 

беларускіх прадпрыемстваў, што ў сваю чаргу дазволіць павялічыць 

эфектыўнасць працы работнікаў і іх заработную плату. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ѐй 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. 
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