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РЕФЕРАТ

        Дипломна робота присвячена вирішенню актуального науково-

практичного завдання щодо побудови моделі ефективної системи управління

на підприємстві. В дослідженні розглянуті теоретичні засади моделювання

системи управлінні підприємством та окреслені умови реформування

системи управління підприємствами з ремонту залізничного рухомого

складу. На основі аналізу існуючої матричної моделі запропоновано

використання моделі розв’язання зворотних задач.

Ключові слова : модель, економіко-математичні моделі, управлінняпідприємством, 

матричні моделі, моделі розв’язання зворотних задач.

       The diploma thesis is devoted to solving the actual scientific and practical

problem of building a model of effective management system at the enterprise. The

theoretical principles of modeling of the enterprise management system are

considered in the study, and the conditions of reforming the enterprise rolling stock

repair system are outlined. Based on the analysis of the existing matrix model, it is

proposed to use the model of solving inverse problems.3

Keywords:  model, economic and mathematical models, enterprise

management, matrix models, inverse problem solving models.


