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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Ключевые слова: инновационная технология, стратегия внедрения 

инноваций, банковский сектор, оптимизация бизнес-процессов, проект внедрения 

инновационной технологии, календарный план проекта, риски проекта, 

финансовая модель проекта, оценка эффективности.   

Цель работы – разработка стратегии внедрения инновационной технологии в 

бизнес-модель коммерческого Банка «XXL».  

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью 

внедрения инноваций в банковский сектор Республики Беларусь для сохранения 

конкурентных позиций на фоне развития высокотехнологичных финансовых 

компаний, а также поиска оптимальной стратегии внедрения инноваций в бизнес-

модель Банка.  

Объектом исследования являются инновационные технологии в сфере 

финансов и особенности внедрения инноваций в банковский сектор.    

Предметом исследования является инновационные бизнес-процессы и 

особенности внедрения инноваций в бизнес-модель Банка «ХХL».  

По результатам проведенного исследования разработана стратегия 

внедрения инновационной технологии для Банка «ХХL» (проект внедрения 

инновационной технологии), проведена оценка экономической эффективности 

внедрения инновации в бизнес модель Банка «ХХL». 

Полученные результаты и их новизна. В исследовании систематизирован и 

представлен комплекс работ, которые необходимо провести для разработки 

стратегии внедрения инновационной технологии. Проведена идентификация 

рисков, связанных с внедрение инноваций в банковский сектор, разработан 

комплекс мер, направленный на недопущение реализации рисков. Собраны 

современные практики и инструменты для эффективной организации менеджмента 

процесса внедрения инновационной технологии в бизнес-модель Банка.  

Структура магистерской диссертации: Работа изложена на 75 страницах, 

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

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

из 30 наименований, а также 2 публикаций магистранта, «Приложения» 

включающего 10 страниц.  

 

 

 

 



АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ 

 

Ключавыя словы: інавацыйная тэхналогія, стратэгія ўкаранення інавацый, 

банкаўскі сектар, аптымізацыя бізнэс-працэсаў, праект ўкаранення інавацыйнай 

тэхналогіі, каляндарны план праекта, рызыкі праекта, фінансавая мадэль праекта, 

ацэнка эфектыўнасці. 

Мэта працы - распрацоўка стратэгіі ўкаранення інавацыйнай тэхналогіі ў 

бізнес-мадэль камерцыйнага Банка «XXL». 

Актуальнасць дадзенага даследавання абумоўлена неабходнасцю ўкаранення 

інавацый у банкаўскі сектар Рэспублікі Беларусь для захавання канкурэнтных 

пазіцый на фоне развіцця высокатэхналагічных фінансавых кампаній, а таксама 

пошуку аптымальнай стратэгіі ўкаранення інавацый у бізнэс-мадэль Банка. 

Аб'ектам даследавання з'яўляюцца інавацыйныя тэхналогіі ў сферы фінансаў 

і асаблівасці ўкаранення інавацый у банкаўскі сектар. 

Прадметам даследавання з'яўляецца інавацыйныя бізнэс-працэсы і 

асаблівасці ўкаранення інавацый у бізнэс-мадэль Банка «ХХL». 

Па выніках праведзенага даследавання распрацавана стратэгія ўкаранення 

інавацыйнай тэхналогіі для Банка «ХХL» (праект ўкаранення інавацыйнай 

тэхналогіі), праведзена ацэнка эканамічнай эфектыўнасці ўкаранення інавацыі ў 

бізнес мадэль Банка «ХХL». 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. У даследаванні сістэматызаваны і 

прадстаўлены комплекс работ, якія неабходна правесці для распрацоўкі стратэгіі 

ўкаранення інавацыйнай тэхналогіі. Праведзена ідэнтыфікацыя рызык, звязаных з 

ўкараненне інавацый у банкаўскі сектар, распрацаваны комплекс мер, накіраваны 

на недапушчэнне рэалізацыі рызык. Сабраны сучасныя практыкі і інструменты для 

эфектыўнай арганізацыі менеджменту працэсу ўкаранення інавацыйнай тэхналогіі 

ў бізнес-мадэль Банка. 

Структура магістарскай дысертацыі: Праца выкладзена на 75 старонках, 

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

раздзелаў «Заключэнне», «Спіс выкарыстанай літаратуры», які складаецца з 30 

найменняў, а таксама 2 публікацый магістранта, «Прыкладанні» ўключае 10 

старонак. 

 

 

 

 

 



GENERAL DESCRIPTION OF WORK 

 

Key words: innovative technology, innovation strategy, banking sector, business 

process optimization, innovative technology implementation project, project schedule, 

project risks, project financial model, efficiency assessment. 

The purpose of the work is to develop a strategy for introducing innovative 

technology into the business model of the commercial Bank "XXL". 

The relevance of this study is due to the need to introduce innovations into the 

banking sector of the Republic of Belarus in order to maintain a competitive position 

against the background of the development of high-tech financial companies, as well as 

to search for an optimal strategy for introducing innovations into the Bank's business 

model. 

The object of the research is innovative technologies in the field of finance and the 

peculiarities of introducing innovations into the banking sector. 

The subject of the research is innovative business processes and the peculiarities of 

introducing innovations into the business model of XXL Bank. 

Based on the results of the study, a strategy for the introduction of innovative 

technology for Bank XXL was developed (project for the implementation of innovative 

technology), an assessment of the economic efficiency of the introduction of innovation 

in the business model of Bank XXL was carried out. 

The results obtained and their novelty. The study systematizes and presents a set of 

works that need to be carried out to develop a strategy for the introduction of innovative 

technology. The identification of risks associated with the introduction of innovations in 

the banking sector was carried out, a set of measures was developed to prevent the 

implementation of risks. Collected modern practices and tools for the effective 

management of the process of introducing innovative technology into the Bank's business 

model. 

The structure of the master's thesis: The work is presented on 75 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 2 

publications of the master student, "Appendices" comprising 10 pages. 

 


