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РЕФЕРАТ 
 

 
Настоящая магистерская диссертация состоит из введения, 3 глав и 

вывода, списка литературы, включающего 47 наименований и 8 приложений. 
Доклад представлен на 78 страницах. 

Ключевые слова списка: БИЗНЕС-ПРОЦЕСС, КРЕДИТНЫЙ 
ПРОЦЕСС, ОПТИМИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, 
КРЕДИТОВАНИЕ, БАНК, КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС. 

Объект исследования - кредитный процесс в банке "Дабрабыт", г. 
Минск, Республика Беларусь. 

Предмет исследования - анализ вторичных данных, качественных и 
количественных методов исследования, методов, инструментов и 
алгоритмов, используемых для оптимизации кредитного процесса. 

Цель работы: проанализировать состояние процесса кредитования 
корпоративного бизнеса в банке и разработать методы его оптимизации. 

Методы исследования: научные отечественные и зарубежные издания, 
нормативные правовые акты Республики Беларусь, анализ тенденций 
кредитного процесса, интервью с экспертами банковской системы 
Республики Беларусь и Российской Федерации. 

Полученные результаты: Кредитный процесс в банке недостаточно 
эффективен и не отвечает потребностям клиента и банка, но его оптимизация 
будет способствовать повышению его эффективности, а также устранению 
потерь времени в рамках эффективного управления рисками.   

Степень внедрения: оптимизация кредитного процесса в банке для 
крупного корпоративного бизнеса началась в сентябре 2018 года и 
завершилась в первой половине декабря 2018 года. Первые результаты были 
достигнуты в конце декабря 2018 года, когда описанные план мероприятий и 
методы были внедрены для крупного корпоративного бизнеса в банке. 
Оценивать результаты оптимизации кредитного процесса в первом квартале 
его оптимизации еще рано. Однако благодаря первичному исследованию, 
проведенному в рамках магистерской диссертации, удалось избежать потерь 
времени и усилить риск-менеджмент в кредитном процессе. Первые 
результаты оптимизации кредитного процесса были доложены Председателю 
Правления банка в декабре 2018 года.   
 
          
 



РЭФЕРАТ 
 
 

Дадзеная магістарская дысертацыя складаецца з увядзення, 3 частак з 
высновамі, спісу літаратуры, які ўключае 47 найменняў і 8 дадаткаў. Даклад 
прадстаўлены на 78 старонках.  

Ключавыя словы спісу: БІЗНЭС-ПРАЦЭС, КРЭДЫТНЫ ПРАЦЭС, 
АПТЫМІЗАЦИЯ, КІРАВАННЕ РЫЗЫКАМІ, КРЭДЫТАВАННЕ, БАНК, 
КАРПАРАТЫЎНЫ БІЗНЕС. 

Аб'ект даследавання - крэдытны працэс у банку "Дабрабыт", г. Мінск, 
Рэспубліка Беларусь. 

Прадмет даследавання - аналіз другасных дадзеных, якасных і 
колькасных метадаў даследавання, метадаў, інструментаў і алгарытмаў, якія 
выкарыстоўваюцца для аптымізацыі крэдытнага працэсу. 

Мэта даследавання: прааналізаваць стан працэсу крэдытавання 
карпаратыўнага бізнесу ў банку і распрацаваць метады яго аптымізацыі. 
Метады даследавання: навуковыя айчынныя і замежныя выданні, 
нарматыўныя прававыя акты Рэспублікі Беларусь, аналіз тэндэнцый 
крэдытнага працэсу, інтэрв'ю з экспертамі банкаўскай сістэмы Рэспублікі 
Беларусь і Расійскай Федэрацыі. 

Атрыманыя вынікі: Крэдытны працэс у банку недастаткова эфектыўны 
і не адказвае патрэбам кліента і банка, але яго аптымізацыя будзе спрыяць 
павышэнню яго эфектыўнасці, а таксама ліквідацыі страт часу ў рамках 
эфектыўнага кіравання рызыкамі. 

Ступень укаранення: аптымізацыя крэдытнага працэсу ў банку для 
буйнога карпаратыўнага бізнесу пачалася ў верасні 2018 года і завяршылася 
ў першай палове снежня 2018 года. Першыя вынікі былі дасягнуты ў канцы 
снежня 2018 года, калі апісаныя план мерапрыемстваў і метады былі 
ўкаранёны для буйнога карпаратыўнага бізнесу ў банку. Ацэньваць вынікі 
аптымізацыі крэдытнага працэсу ў першым квартале яго аптымізацыі яшчэ 
рана. Аднак дзякуючы першаснаму даследаванню, праведзенаму ў рамках 
магістарскай дысертацыі, атрымалася пазбегнуць страт часу і ўзмацніць 
рызыка-менеджмент ў крэдытным працэсе. Першыя вынікі аптымізацыі 
крэдытнага працэсу былі дакладзены Старшыні Праўлення банка ў снежні 
2018 года. 

 

 

 



ABSTRACT 
 

 
The present Master’s Thesis is composed of an introduction, 3 chapters with 

conclusion, a list of references including 47 titles and 8 appendixes. The paper is 
presented on 78 pages. 

The list key words: BUSINESS PROCESS, CREDIT PROCESS, 
OPTIMIZATION, RISK-MANAGEMENT, LOAN, BANK, CORPORATE 
BUSINESS. 

Object of research – credit process in Bank Dabrabyt, Minsk, Republic of 
Belarus. 

Subject of research – the analysis of secondary data, qualitative and 
quantitative research methods, methods, instruments and algorithms used for credit 
process optimization. 

Purpose of the paper: to analyze the present state of credit process for 
corporate businesses in a bank and develop methods of its optimization. 

Research methods: scientific domestic and foreign publications, legal acts of 
the Republic of Belarus, analysis of trends in credit process, interviews with 
experts from banking system of Republic of Belarus and Russian Federation. 

Received results: Credit process in the bank is not efficient enough and 
doesn’t meet client’s and bank’s needs but its optimization will contribute to more 
efficient state of it as well as time loss elimination within the process in a 
framework of effective risk-management.   

Degree of implementation: optimization of credit process in a bank for big 
corporate businesses started in September 2018 and finished in the first half of 
December 2018. First results were achieved in the end of December 2018 when the 
described action plan and methods were implemented for big corporate business in 
the bank. It is too early to assess the results of credit process optimization at the 
first quarter of its optimization. However thanks to the primary research conducted 
within a framework of the Master’s Thesis, the time loss was eliminated and risk-
management in credit process was reinforced. The first results of optimization of 
the credit process were reported to the Chairman of the Board of the bank in 
December 2018.   

 


