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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа содержит 94 страницы, 25 рисунков, 3 таблицы, 3 

приложения, 75 источников. 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ, 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, БАНКОВСКИЙ СЕКТОР, 

ИННОВАЦИИ, ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИКИ. 

 

Объектом исследования является изучение цифровой трансформации 

современного банковского сектора. 

 

Предмет исследования – система экономических отношений, 

складывающаяся в рамках внедрения инновационных технологий в сфере 

банковских услуг.  

 

Цель работы заключается в раскрытии влияния инновационных 

технологий на развитие банковского сектора, также разработке предложений по 

их использованию в банковской практике Республики Беларусь на основе 

изучения передового международного опыта. 

 

Дипломная работа посвящена комплексному исследованию процесса 

цифровой трансформации современного банковского сектора на основе 

использования инновационных технологий. В работе рассмотрены 

теоретические основы инноваций в сфере предоставления банковских услуг – 

раскрыты понятия банка, банковской системы, эволюция развития и становления 

банковской системы в мире и, в частности, Республике Беларусь, изучено 

понятие инновационной банковской услуги и рассмотрена их классификация, а 

также влияние инноваций на развитие банковского сектора. Изучен передовой 

мировой опыт внедрения инновационных технологий в сфере банковских услуг 

и, на основе выявленных особенностей и тенденций, проведен анализ рынка 

инновационных банковских продуктов в Республике Беларусь. При помощи 

экономико-математического инструментария проведена оценка уровня 

цифровизации белорусских банков, на основе которой возможна выработка 

дальнейшей стратегии развития инновационного банковского сектора. 

 

Автор работы подтверждает, что она выполнена самостоятельно и 

приведенный в ней расчетно-аналитический материал правильно и объективно 

отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из 

литературных и других источников теоретические, методологические 

положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 

 

  



РЭФЕРАТ 

 
Дыпломная работа ўтрымвае 94 старонак, 25 малюнкаў, 3 табліцы, 3 

дадатка, 75 крыніц. 

 

ІНАВАЦЫЙНЫЯ БАНКАЎСКIЯ ПРАДУКТЫ І ПАСЛУГІ, 

ІНАВАЦЫЙНЫЯ ТЭХНАЛОГІІ, БАНКАЎСКI СЕКТАР, ІНАВАЦЫІ, 

ЛІЧБАВАЯ ТРАНСФАРМАЦЫЯ ЭКАНОМІКІ. 

 

Аб'ектам даследавання з'яўляецца вывучэнне лічбавай трансфармацыі 

сучаснага банкаўскага сектара. 

 

Прадмет даследавання - сістэма эканамічных адносін, якая складваецца ў 

рамках ўкаранення інавацыйных тэхналогій у сферы банкаўскіх паслуг. 

 

Мэта работы заключаецца ў раскрыцці ўплыву інавацыйных тэхналогій на 

развіццё банкаўскага сектара, таксама распрацоўцы прапаноў па іх 

выкарыстанню ў банкаўскай практыцы Рэспублікі Беларусь на аснове вывучэння 

перадавога міжнароднага вопыту. 

 

Дыпломная работа прысвечана комплекснаму даследаванню працэсу 

лічбавай трансфармацыі сучаснага банкаўскага сектара на аснове выкарыстання 

інавацыйных тэхналогій. У рабоце разгледжаны тэарэтычныя асновы інавацый у 

сферы прадастаўлення банкаўскіх паслуг - раскрыты паняцці банка, банкаўскай 

сістэмы, эвалюцыя развіцця і станаўлення банкаўскай сістэмы ў свеце і, у 

прыватнасці, у Рэспубліцы Беларусь, вывучана паняцце інавацыйнай банкаўскай 

паслугі і разгледжана іх класіфікацыя, а таксама ўплыў інавацый на развіццё 

банкаўскага сектара. Вывучаны перадавы сусветны вопыт укаранення 

інавацыйных тэхналогій у сферы банкаўскіх паслуг і, на аснове выяўленых 

асаблівасцяў і тэндэнцый, праведзены аналіз рынку інавацыйных банкаўскіх 

прадуктаў у Рэспубліцы Беларусь. Пры дапамозе эканоміка-матэматычнага 

інструментара праведзена ацэнка ўзроўню цыфравізацыі беларускіх банкаў, на 

аснове якой магчыма выпрацоўка далейшай стратэгіі развіцця інавацыйнага 

банкаўскага сектара. 

 

Аўтар работы пацвярджае, што яна выканана самастойна і прыведзены ў 

ёй разлікова-аналітычны матэрыял слушна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан 

доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц 

тэарэтычныя, метадалагічныя становішчы і канцэпцыі суправаджаюцца 

спасылкамі на іх аўтараў.  



ABSTRACT 

 
Diploma work contains 94 pages, 25 figures, 3 tables, 3 appendices, 75 sources. 

 

INNOVATIVE BANKING PRODUCTS AND SERVICES, INNOVATIVE 

TECHNOLOGIES, BANKING SECTOR, INNOVATION, DIGITAL 

TRANSFORMATION OF ECONOMY. 

 

The object of the study is to study the digital transformation of the modern 

banking sector. 

 

The subject of the study is a system of economic relations that is emerging in the 

framework of the introduction of innovative technologies in the field of banking 

services. 

 

The purpose of the work is to reveal the impact of innovative technologies on 

the development of the banking sector, and to develop proposals for their use in the 

banking practice of the Republic of Belarus based on the study of international best 

practices. 

 

Thesis is devoted to a comprehensive study of the digital transformation of the 

modern banking sector through the use of innovative technologies. The paper reviews 

the theoretical foundations of innovation in the provision of banking services - the 

concepts of a bank, banking system, the evolution of the development and formation 

of the banking system in the world and, in particular, the Republic of Belarus are 

disclosed, the concept of innovative banking services is studied and their classification 

is considered, and the impact of innovation on development of the banking sector. The 

advanced world experience in introducing innovative technologies in the field of 

banking services has been studied and, based on the identified features and trends, an 

analysis of the market for innovative banking products in the Republic of Belarus has 

been carried out. Using the economic and mathematical tools, the digitalization level 

of Belarusian banks was assessed, on the basis of which it is possible to develop a 

further strategy for the development of the innovative banking sector. 

 

The author confirms that the work is done independently, and the analytical 

material is given correctly and objectively reflects a condition of researched process, 

and all borrowed materials from literary and other sources the theoretical, 

methodological provisions and concepts are accompanied by references to their 

authors. 

 

 

 


