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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа: 70 с., 4 рис., 6 табл., 50 источников. 

 

Ключевые слова: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, 

ОБЛИГАЦИИ, РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЛИГАЦИИ, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 

 

Объект исследования – рынок государственных ценных бумаг в 

Республике Беларусь. 

Предмет исследования – структура и особенности развития рынка 

государственных ценных бумаг Республики Беларусь. 

Цель работы – исследование рынка государственных ценных бумаг в 

Республике Беларусь и выявление перспектив его развития. 

В процессе работы рассмотрены теоретические аспекты развития 

рынка государственных ценных бумаг; проведен анализ структуры рынка 

государственных ценных бумаг в Республике Беларусь; выявлены проблемы 

и перспективы развития рынка государственных ценных бумаг в Республике 

Беларусь. 

Областью возможного практического применения являются 

рекомендации по развитию рынка государственных ценных бумаг 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 и других 

источников, теоретические и методологические положения и концепции 

сопровождаются ссылками на их авторов. 
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ABSTRACT 

 

Thesis: 70 p., 4 fig., 6 tab., 50 sources. 

 

Kеywords: GOVERNMENT SECURITIES, BONDS, MARKET FOR 

GOVERNMENT SECURITIES, SHORT-TERM GOVERNMENT BONDS, 

GOVERNMENT LONG-TERM BONDS 

 

The object of the research is the government securities market in the 

Republic of Belarus. 

Subject of the research is the structure and features of the development of 

the government securities market of the Republic of Belarus. 

The purpose of the work is to study the market for government securities in 

the Republic of Belarus and identify the prospects for its development. 

In the process of work, the theoretical aspects of the development of the 

government securities market are considered; analysis of the government securities 

market structure in the Republic of Belarus; identified problems and prospects for 

the development of the government securities market in the Republic of Belarus. 

The area of possible practical application are recommendations for the 

development of the government securities market in the Republic of Belarus. 

The author of the work confirms that the analytical and calculated material 

presented in it correctly and objectively reflects the state of the research question, 

and all the theoretical and methodological provisions and concepts borrowed from 

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

 

Дыпломная работа: 70 с., 4 мал., 6 табл., 50 крыніц. 

 

Ключавыя словы: ДЗЯРЖАЎНЫЯ КАШТОЎНЫЯ ПАПЕРЫ, 

АБЛIГАЦЫI, РЫНАК ДЗЯРЖАЎНЫХ КАШТОЎНЫХ ПАПЕР, 

ДЗЯРЖАЎНЫЯ КАРОТКАТЭРМІНОВЫЯ АБЛІГАЦЫІ, ДЗЯРЖАЎНЫЯ 

ДОЎГАТЭРМІНОВЫЯ АБЛІГАЦЫІ 

 

Аб'ект даследавання – рынак дзяржаўных каштоўных папер у 

Рэспубліцы Беларусь. 

Прадмет даследавання – структура і асаблівасці развіцця рынку 

дзяржаўных каштоўных папер Рэспублікі Беларусь. 

Мэта работы – даследаванне рынку дзяржаўных каштоўных папер у 

Рэспубліцы Беларусь і выяўленне перспектыў яго развіцця. 

У працэсе працы разгледжаны тэарэтычныя аспекты развіцця рынку 

дзяржаўных каштоўных папер; праведзены аналіз структуры рынку 

дзяржаўных каштоўных папер у Рэспубліцы Беларусь; выяўлены праблемы і 

перспектывы развіцця рынку дзяржаўных каштоўных папер у Рэспубліцы 

Беларусь. 

Вобласцю магчымага практычнага прымянення з'яўляюцца 

рэкамендацыі па развіццю рынку дзяржаўных каштоўных папер у 

Рэспубліцы Беларусь. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ѐй аналітычны і разліковы 

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

ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц, тэарэтычныя і 

метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 

аўтараў. 
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