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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Ключевые слова: НОРМАТИВНЫЙ КАПИТАЛ, ПОКАЗАТЕЛИ 

ДОСТАТОЧНОСТИ НОРМАТИВНОГО КАПИТАЛА, ДОСТАТОЧНОСТЬ 
КАПИТАЛА, КОНСЕРВАЦИОННЫЙ БУФЕР, КОНТРЦИКЛИЧЕСКИЙ 
БУФЕР, СИСТЕМНО ЗНАЧИМЫЙ БУФЕР, КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ 
КАПИТАЛОМ, БАЗЕЛЬ III, НОРМАТИВЫ БЕЗОПАСНОГО 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ. 

Объект исследования – нормативный капитал банка, показатели 
достаточности капитала. 

Предмет исследования – структура и состав нормативного капитала 
выполнение показателей достаточности нормативного капитала, управление 
капиталом в ЗАО «Белорусско-Швейцарский банк «БСБ Банк». 

Цель работы – выявление проблем в структуре и составе 
нормативного капитала, а также в выполнении показателей достаточности 
капитала, а также разработка предложений по повышению качества 
управления капиталом банка. 

Актуальность работы: Нормативный капитал банка является одним 
из важных показателей деятельности банка, который позволяет оценивать 
устойчивость и уровень надежности функционирования банка, а также 
является ориентиром для акционеров, контрагентов и надзорных органов для 
понимания степени рисков, принятых банком, и его позиции на банковском 
рынке в целом. 

Изучение структуры и состава нормативного капитала, выявление 
причин изменения в его структуре, а также разработка предложений по 
повышению качества управления капиталом банка, позволит банку 
рассмотреть пути улучшения структуры нормативного капитал, даст 
возможность пересмотреть подход к регулированию размера нормативного 
капитала, поспособствует повышению уровня качества управления 
капиталом, что, в свою очередь, повлияет на обеспечение безопасного 
функционирования банка в целом. 

Формулировка результатов и их новизна: автором рассмотрены 
основные проблемы качества нормативного капитала банка, предложены пути 
их решения с учетом изученной в ходе исследования научной литературы, 
научных работ специалистов банковского сектора Республики Беларусь и 
иных стран, статей, публикаций и информации из интернет-ресурсов. 

Структура магистерской диссертации: работа состоит из трех глав, 
каждая из которых разделена на разделы. Первая глава включает в себя 2 
раздела, вторая – 4 раздела, третья – 2 раздела. В первой главе изложены 
теоретические аспекты по исследуемой теме, включая зарубежный опыт и его 
применение в Республике Беларусь. Во второй главе отображена практическая 



часть исследования с применением статистического метода, сравнительного 
анализа, синтеза и группировок полученных данных. В третьей главе автор 
излагает возможные пути решения проблем, выявленных в ходе исследования, 
а также план мероприятий по практическому применению своих 
предложений. 

Объем магистерской диссертации: включает 81 страниц, количество 
иллюстраций – 16, таблиц – 21, источников – 64, приложение – 1. 
  



АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ 
 

Ключавыя словы: НАРМАТЫЎНЫ КАПІТАЛ, ПАКАЗЧЫК 
ДАСТАТКОВАСЦІ НАРМАТЫЎНАГА КАПІТАЛУ, ДАСТАТКОВАСЦЬ 
КАПІТАЛУ, КАНСЕРВАЦЫЙНЫ БУФЕР, КОНТРАЦЫКЛІЧНЫ БУФЕР, 
СІСТЭМНА ЗНАЧНЫ БУФЕР, ЯКАСЦЬ УПРАЎЛЕННЯ КАПІТАЛАМ, 
БАЗЕЛЬ III, НАРМАТЫВЫ БЯСПЕЧНАГА ФУНКЦЫЯНАВАННЯ. 

 
Аб'ект даследавання – нарматыўны капітал банка, паказчыкі 

дастатковасці капіталу. 
Прадмет даследавання – структура і склад нарматыўнага капіталу 

выкананне паказчыкаў дастатковасці нарматыўнага капіталу, кіраванне 
капіталам у ЗАТ «Беларуска-Швейцарскі банк «БСБ Банк». 

Мэта работы – выяўленне праблем у структуры і складзе 
нарматыўнага капіталу, а таксама ў выкананні паказчыкаў дастатковасці 
капіталу, а таксама распрацоўка прапаноў па павышэнню якасці кіравання 
капіталам банка. 

Актуальнасць працы: Нарматыўны капітал банка з'яўляецца адным з 
важных паказчыкаў дзейнасці банка, які дазваляе ацэньваць ўстойлівасць і 
ўзровень надзейнасці функцыянавання банка, а таксама з'яўляецца 
арыентырам для акцыянераў, контрагентаў і наглядных органаў для разумення 
ступені рызык, прынятых банкам, і яго пазіцыі на банкаўскім рынку ў цэлым. 

Вывучэнне структуры і складу нарматыўнага капіталу, выяўленне 
прычын змены ў яго структуры, а таксама распрацоўка прапаноў па 
павышэнню якасці кіравання капіталам банка, дасць магчымасць банку 
разгледзець шляхі паляпшэння структуры нарматыўнага капіталу, дасць 
магчымасць перагледзець падыход да рэгулявання памеру нарматыўнага 
капіталу, паспрыяе павышэнню ўзроўню якасці кіравання капіталам, што, у 
сваю чаргу, паўплывае на забеспячэнне бяспечнага функцыянавання банка ў 
цэлым. 

Фармулеўка вынікаў і іх навізна: аўтарам разгледжаны асноўныя 
праблемы якасці нарматыўнага капіталу банка, прапанаваны шляхі іх рашэння 
з улікам вывучанай ў ходзе даследавання навуковай літаратуры, навуковых 
прац спецыялістаў банкаўскага сектара Рэспублікі Беларусь і іншых краін, 
артыкулаў, публікацый і інфармацыі з інтэрнэт-рэсурсаў. 

Структура магістарскай дысертацыі: праца складаецца з трох глаў, 
кожная з якіх падзелена на раздзелы. Першая глава ўключае ў сябе 2 часткі, 
другая –4 раздзела, трэцяя – 2 часткі. У першай главе выкладзены тэарэтычныя 
аспекты па доследнай тэме, уключаючы замежны вопыт і яго прымяненне ў 
Рэспубліцы Беларусь. У другой главе адлюстравана практычная частка 



даследаванні з ужываннем статыстычнага метаду, параўнальнага аналізу, 
сінтэзу і груповак атрыманых дадзеных. У трэцяй главе аўтар выкладае 
магчымыя шляхі вырашэння праблем, выяўленых у ходзе даследавання, а 
таксама план мерапрыемстваў па практычным прымяненні сваіх прапаноў. 

Аб'ем магістарскай дысертацыі: ўключае 81 старонак, колькасць 
ілюстрацый – 16, табліц – 21, крыніц – 64, дадатак – 1. 

  



GENERAL DESCRIPTION OF WORK 
 

Keywords: NORMATIVE CAPITAL, NORMATIVE CAPITAL 
SUFFICIENCY INDICATORS, APPLICATOR APPLICATIONS SEARCHES, 
CAPITAL APPLICATIONS SEARCH, CONSERVATIVE BUFFER, 
CONTRACTING BUFFER, SYSTEMICALLY SIGNIFICANT BUFFER, 
CAPITAL CONTROL QUALITY 

 
The object of study – the regulatory capital of the bank, capital adequacy 

indicators. 
The subject of the research is the structure and composition of regulatory 

capital, the implementation of indicators of the adequacy of regulatory capital, and 
capital management at CJSC Belarusian-Swiss Bank «BSB Bank». 

The purpose of the work is to identify problems in the structure and 
composition of regulatory capital, as well as in the implementation of capital 
adequacy indicators, and to develop proposals for improving the quality of bank 
capital management. 

Relevance of work: The regulatory capital of the bank is one of the 
important indicators of the bank’s activities, which allows assessing the stability and 
reliability level of the bank’s operation, as well as a guideline for shareholders, 
counterparties and supervisors to understand the risks taken by the bank and its 
position in the banking market in whole 

Studying the structure and composition of regulatory capital, identifying the 
causes of changes in its structure, and developing proposals for improving the 
quality of capital management of the bank, will allow the bank to consider ways to 
improve the structure of regulatory capital, will provide an opportunity to revise the 
approach to regulating the size of regulatory capital, will contribute to improving the 
quality of capital management That, in turn, will affect the safe operation of the bank 
as a whole. 

Formulation of the results and their novelty: the author has reviewed the 
main problems of the quality of the regulatory capital of the bank, suggested ways 
to solve them, taking into account the scientific literature, research papers of banking 
sector experts from the Republic of Belarus and other countries, articles, 
publications and information from Internet resources. 

The structure of the master's thesis: the work consists of three chapters, 
each of which is divided into sections. The first chapter includes 2 sections, the 
second – 4 sections, the third – 2 sections. The first chapter outlines the theoretical 
aspects of the topic under study, including international experience and its 
application in the Republic of Belarus. The second chapter shows the practical part 
of the study using a statistical method, comparative analysis, synthesis, and 



groupings of the data obtained. In the third chapter, the author presents possible 
solutions to the problems identified during the study, as well as an action plan for 
the practical application of their proposals. 

The volume of master's thesis: includes 81 pages, the number of 
illustrations – 16, tables – 21, sources – 64, application – 1. 
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