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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Магистерская работа: 59 стр., 10 рис,. 11 табл., 55 источников.
ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ,ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ,
БАНК,СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, СТРАТЕГИЯ,
РАЗВИТИЕ,БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
Объект исследования – финансовая стратегия предприятия.
Предмет исследования – методы и подходы к анализу и разработке
финансовой стратегии предприятия.
Цель работы: изучение теоретических аспектов анализа финансовой
стратегии предприятия, а также изучение сущности и необходимости
финансового анализа.
Методы исследования: системный анализ, методы обобщения и
сравнения, анализа и синтеза, метод группировок, математические методы
оптимизации.
Исследования и разработки: изучена методика разработки финансовой
стратегии, фактический материал, характеризующий основные принципы и
подходы разработки финансовой стратегии.
Элементы научной новизны: выявлены методики и подходы к оценке
финансовой стратегии.
Область возможного практического применения: разработка и
принятие решений по реализации финансовой стратегии.
Экономическая значимость: реализация рекомендаций автора будет
способствовать четкой разработке финансовой стратегии предприятия для
максимизации прибыли.
Социальная
значимость:
предложенные
разработки
будут
способствовать повышению эффективности оценки финансовой стратегии,
внедрению новых технологий.
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетноаналитический материал правильно и объективно отражает состояние
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других
источников методологические и методические положения и концепции
сопровождаются ссылками на их авторов.

GENERAL DESCRIPTION OF WORK
Master work: 59 pages, 10 figures. 11 tables, 55 sources.
FINANCIAL STRATEGY, FINANCIAL ANALYSIS, BANK, STRATEGIC
MANAGEMENT, STRATEGY, DEVELOPMENT, BANKING SYSTEM
Research object - the financial strategy of the enterprise.
Scope of research - methods and approaches to the analysis and development
of the financial strategy of an enterprise.
Work goal: to study the theoretical aspects of the analysis of the financial
strategy of an enterprise, as well as to study the essence and necessity of financial
analysis.
Research methods: system analysis, methods of generalization and
comparison, analysis and synthesis, grouping method, mathematical optimization
methods.
Research and development: the methodology for developing a financial
strategy, factual material characterizing the basic principles and approaches to
developing a financial strategy has been studied.
Elements of scientific novelty: methods and approaches to assessing
financial strategy are identified.
The area of possible practical application: development and decisionmaking on the implementation of the financial strategy.
Economic significance: the implementation of the author's recommendations
will contribute to a clear development of the company's financial strategy to
maximize profits.
Social significance: the proposed developments will contribute to improving
the efficiency of assessing financial strategies, introducing new technologies.
The author of the work confirms that the computational and analytical
material presented in it correctly and objectively reflects the state of the process
under study, and all methodological and methodological provisions and concepts
borrowed from literary and other sources are accompanied by references to their
authors.

АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ
Магістарская праца: 59 стар., 10 мал ,. 11 табл., 55 крыніц.
ФІНАНСАВАЯ СТРАТЭГІЯ, ФІНАНСАВЫ АНАЛІЗ, БАНК,
СТРАТЭГІЧНЫ МЕНЕДЖМЕНТ, СТРАТЭГІЯ РАЗВІЦЦЁ, БАНКАЎСКАЯ
СІСТЭМА
Аб'ект даследавання - фінансавая стратэгія прадпрыемства.
Прадмет даследавання - метады і падыходы да аналізу і распрацоўцы
фінансавай стратэгіі прадпрыемства.
Мэта працы: вывучэнне тэарэтычных аспектаў аналізу фінансавай
стратэгіі прадпрыемства, а таксама вывучэнне сутнасці і неабходнасці
фінансавага аналізу.
Метады даследавання: сістэмны аналіз, метады абагульнення і
параўнання, аналізу і сінтэзу, метад груповак, матэматычныя метады
аптымізацыі.
Даследаванні і распрацоўкі: вывучана методыка распрацоўкі
фінансавай стратэгіі, фактычны матэрыял, які характарызуе асноўныя
прынцыпы і падыходы распрацоўкі фінансавай стратэгіі.
Элементы навуковай навізны: выяўленыя методыкі і падыходы да
ацэнкі фінансавай стратэгіі.
Вобласць магчымага практычнага прымянення: распрацоўка і
прыняцце рашэнняў па рэалізацыі фінансавай стратэгіі.
Эканамічная значнасць: рэалізацыя рэкамендацый аўтара будзе
спрыяць дакладнай распрацоўцы фінансавай стратэгіі прадпрыемства для
максімізацыі прыбытку.
Сацыяльная значнасць: прапанаваныя распрацоўкі будуць спрыяць
павышэнню эфектыўнасці ацэнкі фінансавай стратэгіі, укараненню новых
тэхналогій.
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц метадалагічныя і метадычныя
палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў

