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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
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Цель работы – автоматизация ключевых HR-процессов с помощью чат-

бота. 

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью 

автоматизации основных бизнес-процессов HR-подразделения для 

эффективного подбора персонала и адаптации новых сотрудников в 

организации. 

Объектом исследования являются инструменты автоматизации бизнес-

процессов, а именно инновационные платформы для разработки чат-ботов.  

Предметом исследования является основные бизнес-процессы HR-

подразделения, которые требуют автоматизации с помощью чат-бота. 

По результатам работы, проведен анализ ключевых HR-процессов в ЗАО Банк 

ВТБ (Беларусь), даны рекомендации по их автоматизации с помощью 

технологии чат-ботов. Проведена оценка экономической эффективности 

разработки и запуска платформы «HR-Helper» по созданию чат-ботов.  

В исследовании систематизирован и представлен комплекс работ, 

которые необходимо провести для запуска проекта по созданию платформы 

«HR-Helper».  

В первой главе описана типовая модель HR-процессов, изучены 

современные тенденции и проблемы HR-деятельности, проведен анализ и 

оценка эффективности использования чат-ботов. 

Во второй главе проведен анализ состояния ключевых HR-процессов на 

примере Управления по работе с персоналом Банка. Проанализированы 

проблемы и причины недостаточной эффективности в работе HR-

подразделения. Изучены перспективы и эффективность автоматизации 

ключевых HR-процессов с помощью чат-бота. 

В третьей главе разработан проект внедрения чат-бота в деятельность 

HR-подразделения. Проведена оценка экономической эффективности 

автоматизации ключевых HR-процессов с помощью чат-бота на примере ЗАО 

Банк ВТБ (Беларусь). Рассчитан срок окупаемости платформы, определена 

внутренняя норма доходности проекта. 

Структура магистерской диссертации: Работа изложена на 71 страницах, 

состоит из разделов «Введение», «Общая характеристика работы», трех глав, 

разделов «Заключение», «Список использованной литературы», который 

состоит из 30 наименований, а также одного «Приложения». 
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Мэта работы - аўтаматызацыя ключавых HR-працэсаў з дапамогай чат-

бота. 

Актуальнасць дадзенага даследавання абумоўлена неабходнасцю 

аўтаматызацыі асноўных бізнес-працэсаў HR-падраздзялення для 

эфектыўнага падбору персаналу і адаптацыі новых супрацоўнікаў у 

арганізацыі. 

Аб'ектам даследавання з'яўляюцца інструменты аўтаматызацыі бізнес-

працэсаў, а менавіта інавацыйныя платформы для распрацоўкі чат-ботаў. 

Прадметам даследавання з'яўляецца асноўныя бізнес-працэсы HR-

падраздзялення, якія патрабуюць аўтаматызацыі з дапамогай чат-бота. 

Па выніках працы, праведзены аналіз ключавых HR-працэсаў у ЗАТ Банк ВТБ 

(Беларусь), дадзены рэкамендацыі па іх аўтаматызацыі з дапамогай тэхналогіі 

чат-ботаў. Праведзена ацэнка эканамічнай эфектыўнасці распрацоўкі і запуску 

платформы «HR-Helper» па стварэнні чат-ботаў. 

У даследаванні сістэматызаваны і прадстаўлены комплекс работ, якія 

неабходна правесці для запуску праекта па стварэнні платформы «HR-Helper». 

У першым раздзеле апісана тыпавая мадэль HR-працэсаў, прааналізаваны 

сучасныя тэндэнцыі і праблемы HR-дзейнасці, праведзены аналіз і ацэнка 

эфектыўнасці выкарыстання чат-ботаў. 

У другім раздзеле праведзены аналіз стану ключавых HR-працэсаў на 

прыкладзе Упраўлення па працы з персаналам Банка. Прааналізаваны 

праблемы і прычыны недастатковай эфектыўнасці ў працы HR-

падраздзялення. Вывучаны перспектывы і эфектыўнасць аўтаматызацыі 

ключавых HR-працэсаў з дапамогай чат-бота. 

У трэцім раздзеле распрацаваны праект ўкаранення чат-бота ў дзейнасць 

HR-падраздзялення. Праведзена ацэнка эканамічнай эфектыўнасці 

аўтаматызацыі ключавых HR-працэсаў з дапамогай чат-бота на прыкладзе 

ЗАТ Банк ВТБ (Беларусь). Разлічаны тэрмін акупнасці платформы, вызначана 

ўнутраная норма даходнасці праекта. 

Структура магістарскай дысертацыі: Праца выкладзена на 71 старонках, 

складаецца з раздзелаў «Уводзіны», «Агульная характарыстыка работы», трох 

глаў, раздзелаў «Заключэнне», «Спіс выкарыстанай літаратуры», які 

складаецца з 30 найменняў, а таксама аднаго «Прыкладанні». 

  



GENERAL DESCRIPTION OF WORK 

 

Keywords: automation, business process automation, HR processes, 

recruitment funnel, KPI, artificial intelligence, chatbot, platform, implementation 

project, project schedule, project payback period, efficiency assessment. 

The goal of the work is to automate key HR processes using a chat bot. 

The relevance of this study is due to the need to automate the main business 

processes of the HR department for effective recruitment and adaptation of new 

employees in the organization. 

The object of the research is tools for automating business processes, namely, 

innovative platforms for developing chat bots. 

The subject of the research is the main business processes of the HR 

department, which require automation using a chat bot. 

Based on the results of the work, an analysis of key HR-processes at CJSC VTB 

Bank (Belarus) was carried out, recommendations were given for their automation 

using chatbot technology. The assessment of the economic efficiency of the 

development and launch of the HR-Helper platform for the creation of chat bots was 

carried out. 

The study systematizes and presents a set of works that need to be carried out 

to launch the project to create the HR-Helper platform. 

The first chapter describes a typical model of HR processes, studies modern trends 

and problems of HR activities, analyzes and evaluates the effectiveness of using chat 

bots. 

The second chapter analyzes the state of key HR processes using the example 

of the Bank's HR Department. The problems and reasons for the lack of efficiency 

in the work of the HR department have been analyzed. The prospects and efficiency 

of automation of key HR-processes using a chat bot were studied. 

In the third chapter, a project was developed for introducing a chat bot into the 

activities of an HR department. An assessment of the economic efficiency of 

automating key HR processes using a chat bot was carried out using the example of 

CJSC VTB Bank (Belarus). The payback period of the platform was calculated, the 

internal rate of return of the project was determined. 

The structure of the master's thesis: The work is presented on 71 pages, 

consists of sections "Introduction", "General characteristics of the work", three 

chapters, sections "Conclusion", "List of used literature", which consists of 30 titles, 

as well as one "Appendix". 


