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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Магистерская диссертация: 69 с., 20 рис., 8 табл., 64 источников. 

 

ЛИЗИНГ, ФИНАНСОВЫЙ ЛИЗИНГ, ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ, 

БЕЛОРУССКИЙ РЫНОК ЛИЗИНГОВЫХ УСЛУГ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, 

ЛИЗИНГОВАЯ ОТРАСЛЬ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК, КОНТРОЛЬ 

 

Цель работы: анализ современного состояния и перспектив развития 

рынка лизинговых услуг в Республике Беларусь. 

Актуальность работы: Важность развития белорусского рынка 

лизинга заключается в значительной физической изношенности 

производственных основных фондов, наличием морально устаревшего 

оборудования, низкой эффективностью использования оборудования и др. 

Одним из примеров решения этих проблем может быть лизинг, который 

объединяет воедино все элементы внешнеторговых, кредитных и 

инвестиционных операций.  

Становление лизинговых компаний в государстве способствует 

расширению других секторов экономики. Лизинговый бизнес привлекателен 

и распространен во всем мире. Для средних и малых компаний в ведущих 

западных странах лизинг является одним из основных источников 

привлечения финансовых ресурсов в инновации. Сегодня лизинговые 

компании – это универсальный источник финансирования предприятий, будь 

то небольшие предприятия или предприятия, занимающиеся крупными 

сделками. В наше время пользоваться услугами лизингодателей привыкли 

многие обитатели американских и западноевропейских мегаполисов. Нам до 

таких отношений пока еще далеко, однако в нашей стране постепенно 

увеличивается объем нового бизнеса и растет доля лизингового портфеля. 

Таким образом, актуальность изучения деятельности лизинговых 

компаний в Республике Беларуси определена значимостью их услуг для 

развития экономики страны в целом, а также для повышения 

конкурентоспособности на мировом рынке, расширения возможностей 

представителей малого и среднего бизнеса. 

Объект исследования: рынок лизинговых услуг Республики Беларусь. 

Предмет исследования: лизинговые услуги. 

Результаты и их новизна: внедрение разработанных рекомендаций по 

развитию рынка лизинговых услуг в Республике Беларусь поспособствует, 

повышению эффективности осуществления лизинговыми компаниями сделок 

и активизации инвестиционной деятельности.  
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АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ 

 

Магістарская дысертацыя: 69 с., 20 мал., 8 табл., 64 крыніцы. 

 

ЛІЗІНГ, ФІНАНСАВЫ ЛІЗІНГ, ЛІЗІНГААТРЫМАЛЬНІКУ, 

БЕЛАРУСКІ РЫНАК ЛІЗІНГАВЫХ ПАСЛУГ, ЗАКАНАДАЎСТВА, 

ЛІЗІНГАВЫЯ ПАРАСТАК, НАЦЫЯНАЛЬНЫ БАНК, КАНТРОЛЬ 

 

Мэта працы: аналіз сучаснага стану і перспектыў развіцця рынку 

лізінгавых паслуг у Рэспубліцы Беларусь. 

Актуальнасць працы: Важнасць развіцця беларускага рынку лізінгу 

заключаецца ў значнай фізічнай зношанасці вытворчых асноўных фондаў, 

наяўнасцю маральна састарэлага абсталявання, нізкай эфектыўнасцю 

выкарыстання абсталявання і інш. Адным з прыкладаў вырашэння гэтых 

праблем можа быць лізінг, які аб'ядноўвае разам усе элементы 

знешнегандлёвых, крэдытных і інвестыцыйных аперацый . 

Станаўленне лізінгавых кампаній у дзяржаве спрыяе пашырэнню іншых 

сектараў эканомікі. Лізінгавы бізнес прывабны і распаўсюджаны ва ўсім свеце. 

Для сярэдніх і малых кампаній у вядучых заходніх краінах лізінг з'яўляецца 

адным з асноўных крыніц прыцягнення фінансавых рэсурсаў у інавацыі. 

Сёння лізінгавыя кампаніі - гэта універсальны крыніца фінансавання 

прадпрыемстваў, няхай гэта будзе невялікія прадпрыемствы або 

прадпрыемствы, якія займаюцца буйнымі здзелкамі. У наш час карыстацца 

паслугамі лізінгадаўцаў прывыклі многія насельнікі амерыканскіх і 

заходнееўрапейскіх мегаполісаў. Нам да такіх адносін пакуль яшчэ далёка, 

аднак у нашай краіне паступова павялічваецца аб'ём новага бізнесу і расце 

доля лізінгавага партфеля. 

Такім чынам, актуальнасць вывучэння дзейнасці лізінгавых кампаній у 

Рэспубліцы Беларусі вызначана значнасцю іх паслуг для развіцця эканомікі 

краіны ў цэлым, а таксама для павышэння канкурэнтаздольнасці на сусветным 

рынку, пашырэння магчымасцяў прадстаўнікоў малога і сярэдняга бізнесу. 

Аб'ект даследавання: рынак лізінгавых паслуг Рэспублікі Беларусь. 

Прадмет даследавання: лізінгавыя паслугі. 

Вынікі і іх навізна: ўкараненне распрацаваных рэкамендацый па 

развіццю рынку лізінгавых паслуг у Рэспубліцы Беларусь паспрыяе, 

павышэнню эфектыўнасці ажыццяўлення лізінгавымі кампаніямі здзелак і 

актывізацыі інвестыцыйнай дзейнасці.  
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GENERAL DESCRIPTION OF WORK 

 

Master's thesis: 69 p., 20 figures, 8 tables, 64 sources. 

 

LEASING, FINANCIAL LEASING, LEASING RECEIVER, 

BELARUSIAN MARKET OF LEASING SERVICES, LEGISLATION, LEASING 

INDUSTRY, NATIONAL BANK, CONTROL 

 

Purpose of work: analysis of the current state and development prospects of 

the leasing services market in the Republic of Belarus. 

Relevance of the work: The importance of the development of the Belarusian 

leasing market lies in the significant physical deterioration of production fixed 

assets, the presence of obsolete equipment, low efficiency in the use of equipment, 

etc. One of the examples of solving these problems can be leasing, which brings 

together all the elements of foreign trade, credit and investment operations ... 

The formation of leasing companies in the state contributes to the expansion 

of other sectors of the economy. The leasing business is attractive and widespread 

throughout the world. For medium and small companies in leading Western 

countries, leasing is one of the main sources of attracting financial resources for 

innovation. Today, leasing companies are a universal source of financing for 

enterprises, be they small enterprises or enterprises engaged in large transactions. 

Nowadays, many inhabitants of American and Western European megalopolises are 

accustomed to using the services of lessors. We are still far from such relations, but 

in our country the volume of new business is gradually increasing and the share of 

the leasing portfolio is growing. 

Thus, the relevance of studying the activities of leasing companies in the 

Republic of Belarus is determined by the importance of their services for the 

development of the country's economy as a whole, as well as for increasing 

competitiveness in the world market, expanding the possibilities of small and 

medium-sized businesses. 

Research object: the market of leasing services of the Republic of Belarus. 

Research subject: leasing services. 

Results and their novelty: the implementation of the developed 

recommendations for the development of the leasing services market in the Republic 

of Belarus will contribute to an increase in the efficiency of leasing companies' 

transactions and activation of investment activities. 
 


