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У статті проаналізована економічна ситуація в Україні та ефективність використання збалансованої системи 

показників (далі – ЗСП). Проаналізовано основні переваги та недоліки. Визначено основні показники для кожної з 

чотирьох складових системи. Запропоновано використання збалансованої системи показників на підвищення 

операційної ефективності, для нового інструменту управління. 
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Постановка проблеми.  Економічна ситу-

ація в Україні зумовлює використання україн-

ськими підприємствами сучасних підходів, ін-

струментів та методів управління організацією 

для забезпечення їх конкурентоспроможності 

на внутрішньому та зовнішніх ринках.  В умо-

вах жорсткої ринкової конкуренції інформацій-

ного періоду найважливішим є довгостроковий 

розвиток, основні фактори якого - грамотне 

стратегічне управління, ефективність бізнес-

процесів, капітал компанії, втілений у знаннях і 

кваліфікації співробітників, здатність організа-

ції утримувати і залучати нових клієнтів, кор-

поративна культура, що заохочує інновації та 

організаційні поліпшення, інвестиції в 

інформаційні технології. 

Найбільш вдалим методом складання стра-

тегії та подальшого управління нею є збалансо-

вана система показників (Balanced ScoreCard, 

BSC). Збалансована система показників надає 

керівництву компанії зовсім новий інструмент 

управління, що переводить стратегію компанії 

до набору взаємопов’язаних ключових показ-

ників, які оцінюють критичні фактори не тільки 

поточного, але й майбутнього її розвитку. З цієї 

причини, розробки щодо формування і вико-

ристання збалансованої системи показників в 

системах управління українських підприємств 

заслуговують на увагу науковців і практиків. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх 

років. Теоретичні та практичні аспекти застосу-

вання системи збалансованих показників  впер-

ше знайшли своє відображення у працях Р. Кап-

лана і Д. Нортона, які  запропонували концепцію 

ЗСП як нового підходу до структуризації та 

систематизації показників діяльності підпри-

ємства. Тематиці збалансованої системи показ-

ників у теоретичному та практичному аспектах 

присвячено багато праць вітчизняних та зару-

біжних авторів: Р. Нівен, К. Боган, М. Інгліш. У 

працях А.П. Адаменко, В.М. Дерев’янко, Г.П. 

Ляшенко, Ю.М. Мельник, О.С. Савченко – роз-

глянуто  доцільність та ефективність викорис-

тання ЗСП на підприємствах. Проте окремі пи-

тання щодо впровадження та застосування зба-

лансованої системи показників на підприємстві 

потребують удосконалення та подальшого 

розвитку. 

Мета статті. Розглянути ключові показники 

діяльності (Key Performance Indicators) як 

основний елемент збалансованої системи 

показників (Balanced ScoreCard, BSC) та 

визначити основні проблеми впровадження 

ЗСП на вітчизняних підприємствах. 

Виклад основного матеріалу.  Збалансована 

система показників (Balanced ScoreCard, BSC) – 

це система стратегічного управління організа-

цією на підставі вимірювання та оцінки ефектив-

ності її діяльності за набором показників фінан-

сового та нефінансового характеру, дібраних та-

ким чином, щоб врахувати всі суттєві (з точки зо-

ру стратегії) аспекти діяльності організації (фі-

нансові, маркетингові, виробничі т. ін.). Вона 

трансформує місію і загальну стратегію органі-

зації у систему взаємопов’язаних показників [1]. 

Концепція BSC вигідно відрізняється від ін-

ших концепцій тим, що фінансові й нефінан-

сові індикатори інтегруються з урахуванням 

причинно-наслідкових зв'язків між результую-

чими показниками і ключовими факторами, під 

впливом яких вони формуються. Основним 

призначенням збалансованої системи показни-

ків є забезпечення функцій збору, системати-

зації й аналізу інформації, що є необхідною для 
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ухвалення стратегічних управлінських рішень 

та посилення стратегії бізнесу, її формалізації, 

проведення й доведення до кожного співробіт-

ника підприємства, забезпечення моніторингу 

й зворотного зв'язку з метою відстеження й 

генерації організаційних ініціатив усередині 

структурних підрозділів. 

Як метод управління ЗСП реалізується за 

чотирма складовими, а саме:   

 маркетинговою, що спрямована на ком-

плексний моніторинг зовнішнього середовища 

підприємства з метою формування стратегії 

його діяльності;   

 внутрішніх бізнес-процесів, що є осно-

вою системи управління, в рамках якої здійс-

нюється процес організації та виробництва 

продукції;   

 якості та розвитку персоналу, оскільки 

трудові ресурси є основою забезпечення функ-

ціонування виробничого процесу;   

 фінансовою, що передбачає формуван-

ня розрахунково-аналітичних показників, які 

відображають наявний фінансовий стан 

підприємства та сприяють виявленню резервів 

його вдосконалення.  

Ключові показники ефективності (КРІ) 

часто використовуються для оцінювання 

діяльності, яку важко виміряти, — своєчасність 

виконання зобов’язань, рівень сервісу та 

задоволеності клієнтів [4] . 

КРІ має сім характеристик:  

1. Нефінансовий характер показників.  

2. Період відстеження (щодня або навіть 

щогодини).  

3.Розуміння і адекватність корегуючих дій 

всього персоналу підприємства. 

4. Втручання генерального директора та топ 

— менеджерів.  

5. відповідальність кожного конкретного 

співробітника або команди;  

6. Впливають на найбільш суттєві критичні 

фактори успіху, та більш ніж на одну складову 

збалансованої системи показників.  

7. Здійснюють позитивний вплив 

(наприклад, позитивно впливають на всі інші 

показники діяльності компанії). 

Ключові показники ефективності 

розробляються на основі стратегічних карт. 

Стратегічна карта - досить простий і наочний 

спосіб відбиття стратегії організації, її цілей і 

напрямків розвитку [5]. (рис .1.) 

 
Рис.1 .Модель побудови стратегічної карти для підприємства 

Позитивний ефект впровадження системи 

КПЕ обумовлений підвищенням загальної 

ефективності діяльності компанії, оскільки при 

дієвості системи кожний співробітник фірми 

усвідомлює зв’язок між своїми конкретними 

обов’язками й стратегічними цілями компанії. 

Керівники, володіючи механізмом підтримки 

ухваленого рішення, мають можливість 

виміряти ефективність роботи кожного 

підрозділу й можуть впливати на процес 

реалізації стратегій компанії [2]. 

Далі пропонуємо розглянути переваги та 

недоліки у застосуванні ЗСП на підприємстві. 

(рис. 2.) 
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Рис. 2. Переваги та недоліки ЗСП у застосуванні на підприємстві 

Запровадження ЗСП здатне забезпечити 

результат, що сприяє:   

 перетворенню всієї системи управління 

на підприємстві в дієздатну в цілому (просту, 

гнучку, прозору, мобільну, ефективну);   

 можливості постійно контролювати 

зміну важливих для підприємства факторів та 

гнучко реагувати на зміни внутрішнього і 

зовнішнього середовища;   

 можливості вирішення багатьох 

оперативних завдань, розв’язування яких 

найчастіше знаходяться у процесі опису 

стратегії та формування стратегічних карт;   

 збільшенню прибутковості та капіталізації 

підприємства шляхом ефективного планування і 

використання ресурсів. 

Переваги практичного застосування 

системи збалансованих показників:  

 надання стратегії вимірності;  

 посилення функції контролю реалізації 

стратегії;  

 об’єднання розрізнених стратегічних ідей 

у взаємопов’язаний комплекс; 

 оцінка бізнесу як з фінансової, так і не 

фінансової точки зору. 

Об'єктивні перешкоди у запровадженні ЗСП 

на українських підприємствах [3]:   

 відсутність формалізованої стратегії 

розвитку підприємств та складність побудови 

стратегічних карт;  

 технічна складність та довготривалість 

реалізації ЗСП; 

 жорстка локалізованість та координація 

функцій щодо управління ЗСП; 

 відсутність принципів побудови ЗСП 

залежно від кон’юнктурного середовища  

підприємств, що сприяють виникненню 

ризиків в управлінні проектом. 
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Висновки та пропозиції. Таким чином, 

підсумовуючи вище викладене, можна сказати, 

що серед існуючих методів формування 

стратегії оптимальним варіантом є викорис-

тання збалансованої системи показників, яка не 

тільки спрямована на підвищення операційної 

ефективності (покращення якості продукції, 

зменшення часу обробки замовлення, 

тривалості виробничого циклу, зменшення 

вартості тощо), і є інструментом управління 

стратегією. Узагальнюючи, можна зазначити, 

що збалансована система показників надає 

організації зовсім новий інструмент управління, 

який дає змогу переводити бачення організації 

та її стратегію в набір взаємозв’язаних 

збалансованих показників, що оцінюють 

критичні фактори не тільки поточного, а й 

майбутнього розвитку організації. 
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Sydorenko L, Ratnikova A.  

BALANCED SCORECARD - ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 

The article analyzes the economic situation in Ukraine and the effectiveness of the use of the balanced scorecard (hereinafter - 

BSС). Analyzed the main advantages and disadvantages. Identified key indicators for each of the four components of the system. 

The proposed use of a balanced scorecard to improve operational efficiency, for a new management tool. 
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