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РЕФЕРАТ

      В дипломній роботі розглянуті теоретичні аспекти системи

збалансованого розвитку в управлінні ефективністю діяльності підприємства,

сформовано загальні етапи управління ефективністю підприємства,

визначено місце та роль системи збалансованого розвитку в механізмі

управлінні ефективністю діяльності. Розглянуто фінансові показники

діяльності підприємства. Досліджено аналіз оптимальності управління

ефективністю діяльності підприємства на основі системи збалансованого

розвитку.

Ключові слова: фінансові результати, збалансований розвиток,

діяльність підприємства, ефективність, показники.

      In diploma work the theoretical aspects of the system of the balanced

development are considered in the management of activity of enterprise

efficiency, the general stages of management of enterprise efficiency are formed,

certainly place and role of the system of the balanced development in a mechanism

management of activity efficiency. It is considered financial performance of

enterprise indicators. Investigational analysis of optimum of management of3

activity of enterprise efficiency on the basis of the system of the balanced

development.

Keywords: financial results, balanced development, activity of enterprise,

efficiency, indexes.


