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РЭФЕРАТ 

Дыпломная работа змяшчае: 78 старонак, 15 малюнкаў, 4 табліцы, 61 
крыніцу. 

АБЛІГАЦЫІ ЮРЫДЫЧНЫХ АСОБ, ІНСТЫТУТ ЭМІТЭНТАЎ, ІНСТЫ-
ТУТ ІНВЕСТАРАЎ, ІНСТЫТУТ ПАСЯРЭДНІКАЎ, ІНСТЫТУТ РЭГУЛЯТА-
РАЎ, ІНСТЫТУТ ІНФРАСТРУКТУРЫ РЫНКУ. 

Мэта работы – даследаванне інстытуцыйнай прасторы рынку аблігацый 
юрыдычных асоб Рэспублікі Беларусь і распрацоўка рэкамендацый па даскана-
ленні яго канфігурацыі.  

Аб'ектам даследавання з'яўляецца рынак аблігацый юрыдычных асоб, што 
фармуецца ў сучаснай беларускай эканоміцы. 

Прадметам даследавання выступаюць эканамічныя адносіны, якія 
складваюцца падчас фармавання інстытуцыйнай прасторы рынку аблігацый юры-
дычных асоб Рэспублікі Беларусь. 

У рабоце даследуецца інстытуцыйная прастора рынку аблігацый юрыдыч-
ных асоб Рэспублікі Беларусь. На аснове інстытуцыйнага падыходу выяўлены 
такія недасканаласці інстытуцыйнай прасторы як адсутнасць інвестыцыйнай ас-
новы рынку ў выглядзе інстытуцыйных інвестараў, нізкая фінансавая культура і 
дасведчанасць насельніцтва, а таксама адсутнасць інстытутаў рэйтынгавання, 
клірынгу, самарэгулявання, папячыцелей, біржавых і пазабіржавых арганізатараў 
таргоў. Сумяшчэнне клірынгавай і біржавой дзейнасці, а таксама біржавой і па-
забіржавой дзейнасці ў ААТ «Беларуская валютна-фондавая біржа» прывяло да 
з’яулення інстытуцыйных пастак. Прапанаваныя кірункі дасканалення канфігура-
цыі інстытуцыйнай прасторы павялічваюць эфектыўнасць функцыянавання, 
змяншаюць рыскі і трансакцыйныя выдаткі, павялічваюць транспарэнтнасць рын-
ку аблігацый. Вынікі працы маюць практычную значнасць і могуць быць укара-
нёныя ў ААТ «Беларуская валютна-фондавая біржа», Дэпартаменце па каш-
тоўных паперах Міністэрства фінансаў, а таксама скарыстаны прафесійнымі 
ўдзельнікамі рынку каштоўных папер.  

Па тэме даследавання апублікавана чатыры работы.  
Аўтар работы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны 

матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага рынку, а ўсе запа-
зычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя палажэнні і 
канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.  
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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа содержит: 78 страниц, 15 рисунков, 4 таблицы, 61 источ-
ник. 

ОБЛИГАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНСТИТУТ ЭМИТЕНТОВ, ИН-
СТИТУТ ИНВЕСТОРОВ, ИНСТИТУТ ПОСРЕДНИКОВ, ИНСТИТУТ РЕГУЛЯ-
ТОРОВ, ИНСТИТУТ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЫНКА. 

Цель работы – исследование институционального пространства рынка об-
лигаций юридических лиц Республики Беларусь и разработка рекомендаций по 
совершенствованию его конфигурации.  

Объектом исследования является рынок облигаций юридических лиц, фор-
мирующийся в современной белорусской экономике. 

Предметом исследования выступают экономические отношения, складыва-
ющиеся в процессе формирования институционального пространства рынка обли-
гаций юридических лиц Республики Беларусь. 

В работе исследуется институциональное пространство рынка облигаций 
юридических лиц Республики Беларусь. На основе институционального подхода 
выявлены такие несовершенства институционального пространства как отсут-
ствие инвестиционной основы рынка в лице институциональных инвесторов, низ-
кая финансовая культура и грамотность населения, а также отсутствие институтов 
рейтингования, клиринга, саморегулирования, попечителей, биржевых и внебир-
жевых организаторов торгов. Совмещение клиринговой и биржевой деятельности, 
а также биржевой и внебиржевой деятельности в ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа» привело к образованию институциональных ловушек. Предло-
женные направления совершенствования конфигурации институционального про-
странства повышают эффективность функционирования, снижают риски и тран-
сакционные издержки, увеличивают транспарентность рынка облигаций. Резуль-
таты работы имеют практическую значимость и могут быть внедрены в ОАО «Бе-
лорусская валютно-фондовая биржа», Департаменте по ценным бумагам Мини-
стерства финансов, а также использованы профучастниками рынка ценных бумаг. 

По теме исследования опубликовано четыре работы. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-

аналитический материал правильно и объективно отражает состояние исследуе-
мого рынка, а все заимствованные из литературных и других источников теорети-
ческие, методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на 
их авторов. 
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ABSTRACT 
 
Graduation thesis contains: 78 pages, 15 figures, 4 tables, 61 sources. 
CORPORATE BONDS, INSTITUTE OF ISSUERS,   INSTITUTE OF INVES-

TORS, INSTITUTE OF AGENTS, INSTITUTE OF REGULATORS, INSTITUTE OF 
MARKET INFRASTRUCTURE. 

The aim of this research is to study the institutional space of corporate bonds 
market of the Republic of Belarus and to work out some recommendations on improv-
ing its configuration. 

The object of this research is corporate bonds market, emerging in modern Bela-
rusian economy.  

The subject of this research is economic relations in the process of formation of 
the institutional space of corporate bonds market of the Republic of Belarus. 

The institutional space of corporate bonds market of the Republic of Belarus is 
examined in this work. Having used the institutional approach there were revealed such 
imperfections of institutional space as absence of investment basis of the market repre-
sented by institutional investors, low financial culture and awareness of people, as well 
as absence of institutions of rating, clearing, self-regulation, trustees, exchange and off-
exchange trading organizers. Combining clearing and exchange activities, as well as ex-
change and off-exchange activities at "Belarusian Currency and Stock Exchange" has 
led to the formation of institutional traps. Suggested ways of the improvement of insti-
tutional space configuration will increase the efficiency of operating, reduce risks and 
transactional costs, increase the transparency of the bond market. The results of the 
work have practical significance and can be implemented in JSC "Belarusian Currency 
and Stock Exchange", the Department of Treasury securities, and used by professional 
participants of the securities market. 

Four papers are published regarding to the research topic. 
The author confirms that analytical material presented in this work correctly and 

objectively reflects the state of the observable market, and all theoretical, methodologi-
cal principles and concepts borrowed from literary and other sources have references on 
their authors. 
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