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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа: 84 с., 2 табл., 69 источников, 5 прил. 

БАНК, БАНКОВСКИЙ СЧЕТ, БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ, 
ДОГОВОР БАНКОВСКОГО СЧЕТА, ТЕКУЩИЙ СЧЕТ,  

Объект исследования – урегулированные нормами права общественные 
отношения в сфере открытия, функционирования и закрытия банковских счетов. 

Предмет исследования – нормы законодательства, правоприменительная 
практика, научные концепции в области открытия, функционирования и закрытия 
банковских счетов. 

Цель работы: изучение теоретических аспектов в отношении банковских 
счетов, их видов, практических вопросов организации работы с банковскими 
счетами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ОАО «БПС-
Сбербанк» и выявление способов ее оптимизации. 

Методы исследования: описания и сравнения, системного подхода, 
конкретизации и обобщения, а также частноправовые методы исследования: 
формально-юридический, аналогии в праве, системно-правовой. 

Исследования и разработки: изучены теоретические основы банковского 
счета, правовая природа договора банковского счета, виды банковских счетов, 
порядок открытия, закрытия банковских счетов, управления банковскими счетами, 
проанализирована деятельность коммерческого банка по работе с банковскими 
счетами, разработаны конкретные предложения по ее оптимизации. 

Элементы научной новизны: выявлены проблемы в области открытия и 
обслуживания банковских счетов; охарактеризованы перспективные области и 
предложены решения по оптимизации работы с банковскими счетами; даны 
рекомендации, направленные на повышение эффективности взаимодействия между 
банками и клиентами при открытии и облуживании банковских счетов. 

Область возможного практического применения: деятельность 
коммерческих банков Республики Беларусь в области открытия и ведения 
банковских счетов; деятельность Национального банка Республики Беларусь в 
области регулирования банковских счетов. 

Социальная и экономическая значимость: реализация рекомендаций автора 
будет способствовать оптимизации взаимоотношений между банками Республики 
Беларусь и клиентами при открытии и облуживании банковских счетов, повышению 
эффективности работы государственных органов, повышению деловой активности 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней материал правильно и 
объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из 
литературных и других источников методологические и методические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
  



РЕФЕРАТ 
Дыпломная праца: 84 с., 2 табл., 69 крыніц, 5 дадаткаў. 

БАНК, БАНКАЎСКІ РАХУНАК, БЕЗНАЯЎНЫМ РАЗЛІКУ, 
ДАГАВОР БАНКАЎСКАГА РАХУНКУ, БЯГУЧЫ РАХУНАК 

Аб'ект даследавання - ўрэгуляваныя нормамі права грамадскія 
адносіны ў сферы адкрыцця, функцыянавання і закрыцця банкаўскіх 
рахункаў.  
Прадмет даследавання - нормы заканадаўства, правапрымяняльная 

практыка, навуковыя канцэпцыі ў галіне адкрыцця, функцыянавання і закрыцця 
банкаўскіх рахункаў.  

Мэта працы: вывучэнне тэарэтычных аспектаў у дачыненні да банкаўскіх 
рахункаў, іх відаў, практычных пытанняў арганізацыі працы з банкаўскімі 
рахункамі юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў у ААТ «БПС-
Сбербанк» і выяўленне спосабаў яе аптымізацыі.  

Метады даследавання: апісання і параўнання, сістэмнага падыходу, 
канкрэтызацыі і абагульнення, а таксама частноправавыя метады даследавання: 
фармальна-юрыдычны, аналогіі ў праве, сістэмна-прававы.  

Даследаванні і распрацоўкі: вывучаны тэарэтычныя асновы банкаўскага 
рахунку, прававая прырода дагавора банкаўскага рахунку, віды банкаўскіх 
рахункаў, парадак адкрыцця, закрыцця банкаўскіх рахункаў, кіравання 
банкаўскімі рахункамі, прааналізавана дзейнасць камерцыйнага банка па працы з 
банкаўскімі рахункамі, распрацаваны канкрэтныя прапановы па яе аптымізацыі. 

Элементы навуковай навізны: выяўленыя праблемы ў галіне адкрыцця і 
абслугоўвання банкаўскіх рахункаў; ахарактарызаваны перспектыўныя вобласці 
і прапанаваны рашэнні па аптымізацыі працы з банкаўскімі рахункамі; дадзены 
рэкамендацыі, накіраваныя на павышэнне эфектыўнасці ўзаемажзеяння паміж 
банкамі і кліентамі пры адкрыцці і абслугоўванні банкаўскіх рахункаў.  

Вобласць магчымага практычнага прымянення: дзейнасць 
камерцыйных банкаў Рэспублікі Беларусь у галіне адкрыцця і вядзення 
банкаўскіх рахункаў; дзейнасць Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь у 
галіне рэгулявання банкаўскіх рахункаў.  

Сацыяльная і эканамічная значнасць: рэалізацыя рэкамендацый аўтара 
будзе спрыяць аптымізацыі ўзаемаадносін паміж банкамі Рэспублікі Беларусь і 
кліентамі пры адкрыцці і абслугоўванні банкаўскіх рахункаў, павышэнню 
эфектыўнасці работы дзяржаўных органаў, павышэнню дзелавой актыўнасці 
юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў.  

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй матэрыял правільна і 
аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з 
літаратурных і іншых крыніц метадалагічныя і метадычныя становішча і 
канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
 


