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    РЕФЕРАТ

        У роботі досліджені теоретико-методологічні засади моделювання на
основі збалансованої системи показників на підприємстві. Була визначена суть
поняття «збалансована система показників». Були розглянуті наукові підходи
щодо моделей оцінки діяльності підприємства на основі збалансованої системи
показників. Проаналізовано сучасний стан машинобудівної галузі України,
виокремлено основні проблеми та перспективи подальшого розвитку.
Проаналізована ефективність діяльності ПрАТ «Кредмаш», наведені техніко-
економічні показники та показники фінансового стану. Розглянуті основні
засади охорони праці на підприємстві ПрАТ «Кредмаш». Була проведена оцінка
ефективності існуючої моделі на основі збалансованої системи показників.
Удосконалено модель оцінки діяльності підприємства на основі збалансованої
системи показників на прикладі ПрАТ «Кредмаш».

Ключові слова: збалансована система показників, економічна ефективність, виробнича 
ефективність, методологічні підходи, інтегральна оцінка, графоаналітичне моделювання, 
стратегічна карта.

The theoretical and methodological principles of modeling on the basis of the
balanced system of indicators at the enterprise are investigated in the paper. The
essence of the concept of "balanced system of indicators" was defined. The scientific
approaches concerning models of enterprise activity evaluation on the basis of the
balanced system of indicators were considered. The current state of the machine-
building industry in Ukraine is analyzed, the main problems and perspectives of
further development are outlined. The efficiency of activity of PrJSC "Kredmash" is
analyzed, technical and economic indicators and indicators of financial state are
given. The main principles of labor protection at the enterprise PrJSC "Kredmash
"are considered. The effectiveness of the existing model was evaluated on the basis of
a balanced system of indicators. The model of the enterprise's activity evaluation
based on the balanced system of indicators was improved on the example of PrJSC "Kredmash".

Key words: balanced system of indicators, economic efficiency, production efficiency,
methodological approaches, integral estimation,   graph-analytical modeling, strategic map.


