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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

 Ключевые слова: МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ, СТРАТЕГИЯ, 

РАЗРАБОТКА, МЕТОДОЛОГИЯ, БИЗНЕС-МОДЕЛЬ, ИННОВАЦИЯ, 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ИНВЕСТИЦИИ, ФОНДОВЫЙ РЫНОК, БИРЖА, 

БРОКЕР. 

 Предмет исследования - подходы к построению стратегии разработки 

мобильного приложения. 

 Цель исследования – создание стратегии разработки мобильного 

приложения. 

 Актуальность темы исследования обусловлена выдающимся ростом рынка 

мобильных приложений за последние несколько лет, а также ростом интереса 

населения к биржевым операциям. Финансовая грамотность населения растет 

и все больше людей задумываются об инвестициях в фондовый рынок. 

 В процессе выполнения работы были достигнуты следующие результаты: 

исследованы и проанализированы теоретические аспекты процесса 

разработки стратегии разработки мобильного приложения используя 

инновационные подходы. 

 Диссертация изложена на 66 страницах машинописного текста и состоит 

из введения, теоретической части, результатов собственных исследований, 

заключения, выводов, списка литературы и приложений. Работа содержит 8 

рисунков, 2 таблицы, 3 приложения. Библиографический указатель содержит 

32 источников.  

 Работа 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 

указаны в разделе литература.  
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АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ 

 

 Ключавыя словы: МАБІЛЬНАГА ПРЫКЛАДАННЯ, СТРАТЭГІЯ, 

РАСПРАЦОЎКА, МЕТАДАЛОГІІ, БІЗНЭС-МАДЭЛЬ, ІНАВАЦЫІ, 

ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ, ІНВЕСТЫЦЫІ, ФОНДАВЫ РЫНАК, БІРЖА, БРОКЕР. 

 Прадмет даследавання - падыходы да пабудовы стратэгіі распрацоўкі 

мабільнага прыкладання.  

 Мэта даследавання - стварэнне стратэгіі распрацоўкі мабільнага 

прыкладання.  

 Актуальнасць тэмы даследавання абумоўлена выбітным ростам рынку 

мабільных прыкладанняў за апошнія некалькі гадоў, а таксама ростам 

цікавасці насельніцтва да біржавых аперацыях. Фінансавая пісьменнасць 

насельніцтва расце і ўсё больш людзей задумваюцца аб інвестыцыях у 

фондавы рынак.  

 У працэсе выканання работы былі дасягнуты наступныя вынікі: 

даследаваны і прааналізаваны тэарэтычныя аспекты працэсу распрацоўкі 

стратэгіі распрацоўкі мабільнага прыкладання выкарыстоўваючы 

інавацыйныя падыходы. Дысертацыя выкладзена на 66 старонках 

машынапіснага тэксту і складаецца з ўвядзення, тэарэтычнай часткі, вынікаў 

уласных даследаванняў, заключэння, высноў, спісу літаратуры і 

прыкладанняў. Праца змяшчае 8 малюнкаў, 2 табліцы, 3 дадатка. 

Бібліяграфічны паказальнік змяшчае 32 крыніц.  

 Праца выканана самастойна і прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны 

матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 

запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя 

палажэнні і канцэпцыі пазначаны ў раздзеле літаратура.  
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GENERAL DESCRIPTION OF WORK 

 

 

 Key words: MOBILE APPLICATION, STRATEGY, DEVELOPMENT, 

METHODOLOGY, BUSINESS MODEL, INNOVATION, EFFICIENCY, 

INVESTMENT, STOCK MARKET, EXCHANGE, BROKER. 

 The subject of the research is approaches to building a mobile application 

development strategy.  

 The purpose of the research is to create a strategy for developing a mobile 

application.  

 The relevance of the research topic is due to the outstanding growth of the 

mobile applications market over the past few years, as well as the growing interest 

of the population in exchange transactions. The financial literacy of the population 

is growing and more and more people are thinking about investing in the stock 

market.  

 In the process of performing the work, the following results were achieved: 

theoretical aspects of the process of developing a strategy for developing a mobile 

application using innovative approaches were investigated and analyzed.  

 The thesis is presented on 66 pages of typewritten text and consists of an 

introduction, a theoretical part, the results of own research, conclusions, 

conclusions, a list of references and applications. The work contains 8 figures, 2 

table, 3 applications. The bibliographic index contains 32 sources. 

 The work was done independently and the computational and analytical 

material presented in it correctly and objectively reflects the state of the process 

under study, and all theoretical, methodological provisions and concepts borrowed 

from literary and other sources are indicated in the literature section. 


