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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

 

Актуальность темы диссертации. Актуальность диссертационного 

исследования обусловлена проблемой неустойчивости банковской системы 

Республики Беларусь. Данная нестабильность индуцирована кризисными 

явлениями, характерными как для всей финансовой среды, так и для 

банковского сектора Республики Беларусь в частности.  

Необходимость регулирования банковского сектора экономики 

определена экономической и социальной природой банков, их местом в 

экономике страны. Вышеизложенные обстоятельства ставят перед 

государством задачу повышения эффективности и стабильности системы 

регулирования банковской деятельности, включающей как национальные 

инструменты банковского надзора, так и международные стандарты, 

основанные на предложениях Базельского комитета по банковскому надзору. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель исследования – 

оценить эффективность механизмов и инструментов регулирования 

Национальным банком деятельности коммерческих банков в Республике 

Беларусь и определить основные направления усовершенствования 

банковского регулирования в стране. 

Исходя из цели, в работе решаются следующие задачи: 

 определить понятия и элементы регулирования деятельности 

банков; 

 изучить инструменты Национального банка по регулированию 

банковской деятельности; 

 рассмотреть базельские нормативы и их роль в формировании 

регулирования деятельности коммерческих банков; 

 дать финансово-экономическую характеристику «Приорбанк» 

ОАО; 

 провести анализ нормативов, установленных Национальным 

банком Республики Беларусь, на примере «Приорбанк» ОАО; 

 определить особенности и перспективы развития банковского 

надзора в Республике Беларусь; 

 дать рекомендации по внедрению эффективной модели банковского 

надзора. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является 

система регулирования Центральным банком деятельности коммерческих 

банков.  



Предметом исследования выступает надзор за деятельностью 

коммерческих банков, осуществляемый Национальным банком Республики 

Беларусь, на основе национальных и международных стандартов. 

Методология и методы проведенного исследования. Методы 

исследования включают как общенаучные, так и специфические: 

исторические, логические, эмпирические (наблюдение и сбор фактов), 

статистические, логические (анализ, синтез, индукция, дедукция) и другие. 

Научная новизна и значимость полученных результатов. Научная 

новизна и значимость полученных результатов состоит в анализе новой для 

Республики Беларусь и эффективной системы банковского надзора. К 

наиболее существенным результатам исследования, содержащим научную 

новизну, относятся следующие: 

- обозначена необходимость введения базельских нормативов в 

банковскую систему Республики Беларусь, исходя из полученных 

результатов расчета показателей по стандартам Базель-3. На сегодняшний 

день не все рекомендуемые нормативы являются обязательными для 

коммерческих банков Республики Беларусь. 

- оценена и апробирована методика «стресс-тестирования» 

коммерческих банков в Республике Беларусь и разработаны рекомендации по 

ее внедрению в практическую деятельности белорусских банков. 

- представлена новая для Республики Беларусь модель оценки 

надзорного процесса, которая систематизирует основополагающие принципы 

банковского надзора и выстраивает единый процесс по постоянному 

развитию банковского надзора. 

Практическая (экономическая и социальная) значимость 

полученных результатов. Результаты исследования имеют научно-

практическое значение как для Национального банка Республики Беларусь, 

так и для коммерческих банков при разработке нормативов банковского 

надзора. 

Экономическая значимость результатов выражается в том, что 

внедрение надзорных стандартов и надзорного процесса для коммерческих 

банков позволит создать условия для более эффективной работы банковской 

системы Республики Беларусь и позволит ослабить влияние негативных 

факторов. 

Социальная значимость результатов заключается в обеспечении 

социальной стабильности, повышением устойчивости работы банковской 

отрасли. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту. 

1. Совершенствование категориального аппарата в области банковского 

надзора. Банковский надзор, по мнению автора, следует определять  как 



систему мер, которая включает прямое и косвенное направление 

регулирующего воздействия и с помощью которых обеспечивается 

стабильное и безопасное функционирование банков, а также 

предупреждаются риски в банковском секторе. Данное определение 

отличается от существующих тем, что включает в себя как надзор за 

выполнением определенной нормативной базы, так и воздействие, 

направленное на создание эффективного банковского надзора. 

2. Апробация внедряемых в банковскую практику Республики Беларусь 

нормативов Базель-3. В настоящее время в Республике Беларусь 

рассчитываются лишь некоторые из них. Автор данного исследования 

предпринял попытку оценить рекомендуемые нормативы и сделать выводы о 

возможности их применения в банковской сфере Республики Беларусь. 

3. Предложена новая для Республики Беларусь модель оценки 

банковского надзорного процесса, широко применяемая в Европейских 

странах, но не апробированная в Республике Беларусь. По мнению автора, 

внедрение данной модели позволит объединить применяемые Национальным 

банком элементы надзорной оценки, и поможет выстроить единый процесс 

по постоянному развитию банковского надзора, постоянному контролю за 

его выполнением. 

Апробация результатов диссертации. Результаты исследования, 

содержащиеся в диссертации, докладывались на следующих научных 

конференциях: «XVII межвузовская научая конференция молодых ученых» 

(ГИУСТ БГУ, апрель 2014г), «XIX межвузовская научая конференция 

молодых ученых» (ГИУСТ БГУ, апрель 2016г), «I Международная научно-

практическая конференция» (ГИУСТ БГУ, октябрь 2016г), «Республиканский 

конкурс научных работ студентов» (2016г). 

Опубликованность результатов. По результатам исследования 

опубликованы 4 научные работы в виде тезисов докладов и выступлений на 

научных конференциях. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

общей характеристики работы, трех глав, заключения, списка 

использованных источников, включающего 68 наименований на 5 страницах, 

и 15 приложений (на 15 страницах). Работа изложена на 95 страницах. В 

диссертации содержится 7 рисунков и 20 таблиц. 

  



АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ 

 

 

Актуальнасць тэмы дысертацыі. Актуальнасць дысертацыйнага 

даследавання абумоўлена праблемай няўстойлівасці банкаўскай сістэмы 

Рэспублікі Беларусь. Дадзеная нестабільнасць індукаванага крызіснымі 

з'явамі, характэрнымі як для ўсѐй фінансавай асяроддзя, так і для банкаўскага 

сектара Рэспублікі Беларусь у прыватнасці. 

Неабходнасць рэгулявання банкаўскага сектара эканомікі вызначана 

эканамічнай і сацыяльнай прыродай банкаў, іх месцам у эканоміцы краіны. 

Вышэйпададзеныя акалічнасці ставяць перад дзяржавай задачу павышэння 

эфектыўнасці і стабільнасці сістэмы рэгулявання банкаўскай дзейнасці, у 

якую ўваходзяць як нацыянальныя інструменты банкаўскага нагляду, так і 

міжнародныя стандарты, заснаваныя на прапановах Базельскага камітэта па 

банкаўскім наглядзе. 

Мэта і задачы дысертацыйнага даследавання. Мэта даследавання - 

ацаніць эфектыўнасць механізмаў і інструментаў рэгулявання Нацыянальным 

банкам дзейнасці камерцыйных банкаў у Рэспубліцы Беларусь і вызначыць 

асноўныя напрамкі ўдасканалення банкаўскага рэгулявання ў краіне. 

Зыходзячы з мэты, у працы вырашаюцца наступныя задачы: 

 Вызначыць паняцці і элементы рэгулявання дзейнасці банкаў; 

 вывучыць інструменты Нацыянальнага банка па рэгуляванні 

банкаўскай дзейнасці; 

 разгледзець Базельскага нарматывы і іх ролю ў фарміраванні 

рэгулявання дзейнасці камерцыйных банкаў; 

 даць фінансава-эканамічную характарыстыку «Прiорбанк» ААТ; 

 правесці аналіз нарматываў, устаноўленых Нацыянальным 

банкам Рэспублiкi Беларусь, на прыкладзе «Прiорбанк» ААТ; 

 вызначыць асаблівасці і перспектывы развіцця банкаўскага 

нагляду ў Рэспубліцы Беларусь; 

 даць рэкамендацыі па ўкараненні эфектыўнай мадэлі банкаўскага 

нагляду. 

Аб'ект і прадмет даследавання. Аб'ектам даследавання з'яўляецца 

сістэма рэгулявання Цэнтральным банкам дзейнасць камерцыйных банкаў. 

Прадметам даследавання выступае нагляд за дзейнасцю камерцыйных 

банкаў, які ажыццяўляецца Нацыянальным банкам Рэспублікі Беларусь, на 

аснове нацыянальных і міжнародных стандартаў. 

Метадалогія і метады праведзенага даследавання. Метады 

даследавання ўключаюць як агульнанавуковыя, так і спецыфічныя: 



гістарычныя, лагічныя, эмпірычныя (назіранне і збор фактаў), статыстычныя, 

лагічныя (аналіз, сінтэз, індукцыя, дэдукцыя) і іншыя. 

Навуковая навізна і значнасць атрыманых вынікаў. Навуковая 

навізна і значнасць атрыманых вынікаў складаецца ў аналізе новай для 

Рэспублікі Беларусь і эфектыўнай сістэмы банкаўскага нагляду. Да найбольш 

істотным выніках даследавання, якія змяшчаюць навуковую навізну, 

ставяцца наступныя: 

- пазначана неабходнасць увядзення Базельскага нарматываў у 

банкаўскую сістэму Рэспублікі Беларусь, зыходзячы з атрыманых вынікаў 

разліку паказчыкаў па стандартах Базель-3. На сѐнняшні дзень не ўсе 

рэкамендуемыя нарматывы з'яўляюцца абавязковымі для камерцыйных 

банкаў Рэспублікі Беларусь. 

- ацэнена і апрабавана методыка «стрэс-тэставанні» камерцыйных 

банкаў у Рэспубліцы Беларусь і распрацаваны рэкамендацыі па яе ўкаранення 

ў практычную дзейнасць беларускіх банкаў. 

- прадстаўленая новая для Рэспублікі Беларусь мадэль ацэнкі 

нагляднага працэсу, якая сістэматызуе асноватворныя прынцыпы 

банкаўскага нагляду і выбудоўвае адзіны працэс па пастаянным развіцці 

банкаўскага нагляду. 

Практычная (эканамічная і сацыяльная) значнасць атрыманых 

вынікаў. Вынікі даследавання маюць навукова-практычнае значэнне як для 

Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, так і для камерцыйных банкаў 

пры распрацоўцы нарматываў банкаўскага нагляду. 

Эканамічная значнасць вынікаў выяўляецца ў тым, што ўкараненне 

наглядных стандартаў і нагляднага працэсу для камерцыйных банкаў дасць 

магчымасць стварыць умовы для больш эфектыўнай работы банкаўскай 

сістэмы Рэспублікі Беларусь і дазволіць аслабіць уплыў негатыўных 

фактараў. 

Сацыяльная значнасць вынікаў заключаецца ў забеспячэнні сацыяльнай 

стабільнасці, павышэннем ўстойлівасці работы банкаўскай галіны. 

Асноўныя палажэнні дысертацыі, якія выносяцца на абарону. 

1. Удасканаленне катэгарыяльнага апарата ў галіне банкаўскага 

нагляду. Банкаўскі нагляд, на думку аўтара, варта вызначаць як сістэму мер, 

якая ўключае прамое і ўскоснае кірунак рэгулюе ўздзеяння і з дапамогай якіх 

забяспечваецца стабільнае і бяспечнае функцыянаванне банкаў, а таксама 

папярэджваюцца рызыкі ў банкаўскім сектары. Дадзенае вызначэнне 

адрозніваецца ад існых тым, што ўключае ў сябе як нагляд за выкананнем 

пэўнай нарматыўнай базы, так і ўздзеянне, накіраванае на стварэнне 

эфектыўнага банкаўскага нагляду. 



2. Апрабацыя што ўкараняюцца ў банкаўскую практыку Рэспублікі 

Беларусь нарматываў Базель-3. У цяперашні час у Рэспубліцы Беларусь 

разлічваюцца толькі некаторыя з іх. Аўтар дадзенага даследавання распачаў 

спробу ацаніць рэкамендуемыя нарматывы і зрабіць высновы аб магчымасці 

іх прымянення ў банкаўскай сферы Рэспублікі Беларусь. 

3. Прапанавана новая для Рэспублікі Беларусь мадэль ацэнкі 

банкаўскага нагляднага працэсу, шырока прымяняецца ў Еўрапейскіх 

краінах, але не апрабаваная ў РЭСПУБЛІЦЫ Беларусь. На думку аўтара, 

ўкараненне дадзенай мадэлі дазволіць аб'яднаць прымяняюцца 

Нацыянальным банкам элементы нагляднай ацэнкі, і дапаможа пабудаваць 

адзіны працэс па пастаяннага развіццю банкаўскага нагляду, пастаяннага 

кантролю за яго выкананнем. 

Апрабацыя вынікаў дысертацыі. Вынікі даследавання, якія 

змяшчаюцца ў дысертацыі, дакладвае на наступных навуковых 

канферэнцыях: «XVII Міжвузаўвская навучаючы канферэнцыя маладых 

навукоўцаў" (ДІКСТ БДУ, Красавік 2014г), «XIX Міжвузаўвская навучаючы 

канферэнцыя маладых навукоўцаў" (ДІКСТ БДУ, Красавік 2016г), «Я 

Міжнародная навукова- практычная канферэнцыя "(ДІКСТ БДУ, Кастрычнік 

2016г), «Рэспубліканскі конкурс навуковых работ студэнтаў»(2016г).  

Апублікавання вынікаў. Па выніках даследавання апублікаваныя 4 

навуковыя працы ў выглядзе тэзісаў дакладаў і выступленняў на навуковых 

канферэнцыях. 

Структура і аб'ём дысертацыі. Дысертацыя складаецца з ўвядзення, 

агульнай характарыстыкі работы, трох кіраўнікоў, заключэння, спісу 

выкарыстаных крыніц (68 які ўключае найменняў на 5 старонках), і 15 

прыкладанняў (на 15 старонках). Праца выкладзена на 95 старонках. У 

дысертацыі ўтрымоўваецца 7 малюнкаў і 20 табліц. 

  



GENERAL DESCRIPTION OF WORK 

 

The relevance of the dissertation topic. The relevance of the research is 

due to the problem of the Republic of Belarus banking system instability. This 

instability is induced crises, characteristic for the whole financial environment, as 

well as for the banking sector of the Republic of Belarus in particular. 

The need for economic regulation of the banking sector is defined economic 

and social nature of the banks, their place in the economy. The above facts give the 

state the task of improving the efficiency and stability of the system Banking 

regulation, including both national instruments of banking supervision, and 

international standards, based on the proposals of the Basel Committee on Banking 

Supervision. 

The purpose and objectives of the research. The purpose of research - to 

assess the effectiveness of mechanisms and tools of regulation of the National 

Bank of commercial banks in the Republic of Belarus and define main directions 

of improvement of banking regulation in the country. 

Based on the objective, the following tasks: 

 Define the concept and elements of the regulation of banks' activity; 

 explore the tools of the National Bank for banking regulation; 

 consider the Basel standards and their role in shaping the regulation of 

commercial banks; 

 Provide financial and economic characteristics of "Priorbank" JSC; 

 to analyze the standards established by the National Bank of the 

Republic of Belarus, on the example of "Priorbank" JSC; 

 determine the characteristics and prospects of the banking supervision 

in the Republic of Belarus; 

 Make recommendations for the implementation of an effective model 

of banking supervision. 

The object and subject of study. The object of research is the control 

system by the Central Bank of the activities of commercial banks. 

The subject of research is the supervision of commercial banks, which is 

being implemented by the National Bank of the Republic of Belarus on the basis of 

national and international standards. 

Methodology and methods of the study. Research methods include both 

general scientific and specific historical, logical, empirical (observation and 

collection of facts), statistical, logical (analysis, synthesis, induction, deduction), 

and others. 

The scientific novelty and significance of the results. The scientific 

novelty and significance of the results is to analyze the new Republic of Belarus 



and effective system of banking supervision. The most significant results of the 

study, containing scientific novelty are the following: 

- highlighted the need for introduction of Basel standards in the Republic of 

Belarus Banking System, Based on the results of the calculation figure for the third 

Basel standards To date, not all the recommended standards are mandatory for 

commercial banks in the Republic of Belarus. 

- rate and tested method of "stress tests" of commercial banks in the 

Republic of Belarus and to develop recommendations for its implementation in the 

practical activity of the Belarusian banks. 

- introduced a new model for the Republic of Belarus, assessment of the 

supervisory process, which codifies the basic principles of banking supervision and 

builds a single process for the continuous development of banking supervision. 

Practical (economic and social) significance of the results. Results of the 

study are scientific and practical significance for the National Bank, and 

commercial banks in the development of banking supervisory regulations. 

The economic significance of the results expressed in the fact that the 

introduction of supervisory standards and nadornogo process for commercial banks 

will create conditions for a more efficient work of the Republic of Belarus of the 

banking system and allow to weaken the influence of negative factors. 

The social significance of the results is to ensure social stability increase the 

stability of the banking industry. 

Key provisions of the thesis to be defended. 

1. Improving the categorical apparatus in the field of banking supervision. 

Banking supervision, according to the authors, will begin to define a system of 

measures, which includes the direct and indirect impact of the regulatory direction 

and through which ensured stable, secure functioning of banks, and warned risks in 

the banking sector. This definition differs from the existing order that includes both 

supervision of the fulfillment of certain regulatory framework and impact, aimed at 

creating an effective banking supervision. 

2. Testing introduced in the banking practices of the Republic of Belarus 

Basel 3 regulations. Currently, only some of which are calculated in the Republic 

of Belarus. The author of this study attempted to evaluate the recommended 

guidelines and to draw conclusions about the possibility of their application in the 

banking sector of the Republic of Belarus. 

3. Author propose a new model for the Republic of Belarus, assessment of 

the banking supervisory process, widely used in European countries, but not tested 

in the Republic of Belarus. According to the author, the introduction of this model 

will integrate the National Bank used the supervisory assessment of the elements, 

and help build a single process on the continuous development of banking 

supervision, ongoing monitoring of its implementation. 



Testing results of the dissertation. The findings contained in the thesis, 

presented at the following scientific conferences: «XVII Interuniversity teach 

Conference of Young Scientists" (SIMST BSU, April 2014), «XIX Interuniversity 

teach Conference of Young Scientists" (SIMST BSU, April 2016), «I International 

Scientific practical Conference "(SIMST BSU, October 2016), "the republican 

competition of scientific works of students "(2016). 

Publication of the results. According to a study published four scientific 

works in the form of abstracts and presentations at scientific conferences. 

The structure and scope of the thesis. The thesis consists of an 

introduction, the general characteristics of the work, three chapters, conclusion, list 

of references (including 68 items on 5 pages), and 15 applications (15 pages). The 

work is presented on 95 pages. The thesis contains 7 figures and 20 tables. 

 


