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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ

Анотація. У статті розглянуто сутність і роль збалансованої системи показників як інструмента ре-

алізації стратегії підприємства, розроблено збалансовану систему показників для підприємства. Виділені 

основні етапи проведення оцінювання економічної ефективності діяльності підприємства на основі засто-

сування збалансованої системи показників. Розрахований вплив збалансованої системи показників на при-

буток (дохід) підприємства з використанням кореляційно-регресійної моделі.

Ключеві слова: оцінка, ефективність, діяльність, підприємство, збалансована система показників, ко-

реляційно-регресійна модель.

Summary. In the article essence and role of the balanced system of indexes are considered as an instrument of 

realization of strategy of enterprise, and also the balanced system of indexes is worked out for an enterprise. The major 

stages of evaluating of the economic efficiency of enterprise on the basis of a balanced scorecard are highlights. The effect 

of balanced scorecard on profit (income) of the enterprise with using of the correlation-regression model is calculated.

Key words: estimation, efficiency, activity, enterprise, the system of indexes is balanced, correlation-regression model.

Постановка проблеми. Сучасний етап розви-

тку України характеризується достатньо вагоми-

ми змінами, що відбуваються в економіці країни 

й істотно впливають на розвиток окремих орга-

нізацій та підприємств. Удосконалення ринкових 

відносин і ринково-орієнтованого управління 

бізнес-процесами сприяє сталому і довгостроко-

вому функціонуванню суб’єктів господарювання.

Система управління розвитком підприємства 

за умови постійної зміни як зовнішнього, так і вну-

трішнього середовищ повинна сприяти не тільки 

виробленню стратегічних рішень, але й обов’язкової 

оцінки характеру стратегій, типу організаційних і 

виробничих структур, процедур контролю і плану-

вання, кваліфікації співробітників, їх реакції на но-

вовведення з метою підвищення конкурентоспро-

можності і виробництва підприємства.

Підприємства вимушені піклуватися про здат-

ність своїх внутрішньовиробничих систем до вияв-

лення проблем, сприйняття управлінських рішень 

підвищення ефективності діяльності. Для цього по-

трібний не тільки розширений стратегічний аналіз, 

який передбачає розгляд перспектив щодо фінансо-

вого розвитку, а й методи оцінювання внутрішніх і 

зовнішніх процесів діяльності підприємства.

Перспективним варіантом реалізації поточ-

ної та перспективної діяльності підприємства є 

Balanced Scorecard (BSC) (збалансована система 

показників, або карта збалансованих оцінок). У 

той же час деякі концептуально-методологічні 

аспекти застосування збалансованої системи по-

казників в управлінні ефективністю діяльності 

підприємств є досить дискусійними і вимагають 

більш поглибленого вивчення. Продовжують за-

лишатися актуальними питання, що стосуються 

можливості застосування фінансових показників 

як базисних для аналізу результативності вироб-

ничої діяльності. Потребують уточнення техно-

логія інтегрування фінансових і нефінансових 

інструментів управління ефективністю, механізм 

формування збалансованої системи показників 

її оцінки. Недостатність наукового опрацювання 

окресленого кола проблем зумовили актуальність 

і визначили вибір теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьо-

годні збалансована система показників викли-

кала величезний інтерес як у зарубіжних, так і 

вітчизняних учених і менеджерів. Родоначальни-

ками цієї концепції є Р. Каплан і Д. Нортон. Серед 

інших фахівців, що також займаються питаннями 

розробки збалансованої системи показників, слід 

перш за все зазначити Х. Фридага, М. Брауна, 

М. Веттера, Ю. Вебера, М. Горського, М. Дані-

ліна, В. Івлєва, Р. Кащеєва, Е. Нілі, М. Мейєра, 

Ю. Нефьодова, П. Нівена, Н.-Г. Ольвії, К.-Й. Пе-

трі, X. Рампенсада, К. Редченко, Ж. Рой, С. Рой, 

Т. Попова, М. Федіна, П. Хорвата, У. Шеффера, 

І. Пономарьову, О. Сергєєву та інших.

Метою статті є обґрунтування теоретичних 

основ і практичних рекомендацій щодо розробки 

та реалізації стратегічних змін підприємства на 

основі збалансованої системи показників і роз-

робка моделі оцінки ефективності діяльності під-

приємства на основі застосування збалансованої 

системи показників.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Найґрунтовнішою серед різних видів збалансо-

ваних систем показників є Balanced Scorecard 

Д. Нортона і Р. Каплана, яка була розроблена як 

система комплексної оцінки бізнесу з урахуван-

ням як фінансових матеріальних, так і нематері-

альних факторів (активів) [1].

Збалансована система Д. Нортона і Р. Капла-

на трансформує стратегію в завдання й показники, 
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що згруповані за чотирма різними напрямками, 

такими як фінанси, клієнти, внутрішній бізнес-

процес, навчання й підвищення кваліфікації. Ця 

система є механізмом, мовою для поширення 

стратегії. За допомогою системи оціночних кри-

теріїв вона інформує співробітників про рушійні 

фактори сьогодення й майбутнього успіху. Чоти-

ри складових збалансованої системи показників 

дозволяють досягти балансу між довго- й корот-

костроковими цілями, бажаними результатами й 

факторами їхнього досягнення, а також жорстки-

ми об’єктивними критеріями й більш м’якими 

суб’єктивними показниками [2].

Також слід зазначити, що існують й інші мо-

делі збалансованих систем показників, як-от: 

модель BSC Л. Мейсела, піраміда ефективності 

К. Макнейра, Р. Ланча, К. Кросса, модель EP2M 

К. Адамса та П. Робертса, модель «стейкхолде-

рів», система селективних показників Ю. Вебе-

ра та інші. Кожна з моделей містить певний на-

бір факторів, які, на думку авторів, найбільш 

повно описують механізм управління набором 

взаємопов’язаних показників [3].

Щодо моделі Л. Мейсела, то в ній визначаєть-

ся чотири перспективи, на основі яких повинна 

бути оцінена діяльність фірми. На відміну від моде-

лі Нортона-Каплана, замість перспективи навчан-

ня й росту Л. Мейсел у своїй моделі використовує 

перспективу людських ресурсів. У ній оцінюються 

інновації, а також такі фактори, як освіта і навчан-

ня, розвиток продукції та послуг, компетентність і 

корпоративна культура. Таким чином, відмінності 

між двома зазначеними моделями є не дуже істот-

ними. Причина використання Л. Мейселом окре-

мо перспективи людських ресурсів полягає в тому, 

що керівництво підприємства має бути уважнішим 

до свого персоналу й оцінювати ефективність не 

тільки процесів і систем, а й співробітників.

Піраміда ефективності, запропонована К. Мак-

нейром, Р. Ланчем і К. Кроссом, передбачає те, що 

основною концепцією є зв’язок корпоративної 

стратегії, орієнтованої на клієнтів, з фінансовими 

показниками, доповненими декількома ключовими 

якісними (нефінансовими) показниками.

К. Адамс і П. Робертс розробили модель ЕР2М 

(Effective Progress and Performance Measurement). 

У цій моделі увага приділяється таким напрямкам 

діяльності, як обслуговування клієнтів і ринків, 

удосконалення внутрішніх процесів (підвищення 

ефективності й рентабельності), управління змі-

нами і стратегією, власність і свобода дій [4, с. 3].

Звернемо увагу й на те, що більшість моде-

лей враховують стратегію підприємства і безпосе-

редньо пов’язують її з діяльністю підприємства, а 

отже, і з формуванням збалансованої системи по-

казників. Однак в умовах сучасного бізнес-середо-

вища на перший план виходять нові фактори успі-

ху. Тепер є важливими не тільки агресивні дії, але 

й проведення ефективних реформ на всіх рівнях 

економіки, систематична робота з розвитку й удо-

сконалення системи стратегічного управління вже 

успішних компаній або цілеспрямоване управлін-

ня стратегічними змінами на підприємствах, що 

розвиваються і мають на меті досягти й утримувати 

стійку конкурентну перевагу [5, с. 181].

Таким чином, у концепції збалансованої сис-

теми показників так званий «баланс» має багато-

плановий характер, оскільки охоплює зв’язки між: 

фінансовими та нефінансовими показниками; стра-

тегічним та оперативним рівнем управління; мину-

лими та майбутніми результатами; внутрішніми та 

зовнішніми аспектами діяльності підприємства.

Враховуючи результати досліджень, можна 

зробити висновок, що найбільшого розповсю-

дження й довіри з боку керівників підприємств 

отримала модель збалансованої системи показни-

ків Нортона-Каплана. Тому саме цей інструмент 

було покладено в основу моделі збалансованої 

системи показників, що враховує можливість 

управління стратегічними змінами, які необхідно 

запропонувати, запровадити та закріпити відпо-

відно до організаційно-економічних і компетент-

нісних можливостей підприємства з урахуванням 

факторів зовнішнього середовища (рис. 1).

Рис. 1. Модель збалансованої системи показників 

з урахуванням стратегічних змін підприємства. 

Джерело: [6, с. 4]

Практика управління успішних закордонних 

компаній показала, що навіть коли підприємство 

ефективно функціонує на ринку та є конкуренто-

спроможним, воно повинно і далі запроваджувати 

стратегічні зміни. Якщо керівництво зупиниться 

на досягнутому і буде «знімати вершки», компа-

нія, ураховуючи життєвий цикл, згідно з моделлю 

І. Адізеса, перейде зі стадії зрілості до стадії аристо-

кратії і буде невпинно рухатися до занепаду. Отже, 

управління стратегічними змінами забезпечить під-

приємству у довгостроковому періоді підвищення 

ефективності господарської діяльності та зумовить 

досягнення стійкої конкурентної переваги.

У зв’язку з цим при виборі показників не-

обхідно враховувати результати стратегічного 
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аналізу підприємства і визначати найбільш важ-

ливі чинники, що впливають на положення під-

приємства в галузі. Основною метою досліджу-

ваного підприємства на даному етапі розвитку є 

оздоровлення фінансового стану, тому при роз-

робці збалансованої системи основний акцент 

зроблено саме на фінансових показниках, які 

безпосередньо впливають на досягнення стра-

тегічних цілей підприємства і мають кількісну 

оцінку (табл. 1).

Таблиця 1

Збалансована система показників для підприємства

Складова
Стратегічне

завдання

Ключові познаки

та напрямок їх позитивних змін

Фінанси Зростання прибутку підприємства

Підвищення коефіцієнта рентабельності активів 
Підвищення коефіцієнта рентабельності продаж
Підвищення коефіцієнта автономії
Приріст коефіцієнта абсолютної ліквідності
Приріст запасу фінансової стійкості

Внутрішні процеси Підвищити якість виробництва
Збільшення фондовіддачі
Зниження вартості основних фондів
Підвищення потужності виробництва

Клієнти
Підвищення ефективності складування 

та зберігання товарів

Збільшення коефіцієнтів оборотності товарних 

запасів

Розвиток

потенціалу

Підвищення культури виробництва, 

ефективності планування й постачання
Підвищення кваліфікації персоналу

Підвищення ефективності 

використання трудових ресурсів
Збільшення продукції праці

Джерело: складено автором.

Таким чином, оцінка застосування збалан-

сованої системи показників у стратегічному 

управлінні підприємством має бути направлена 

на виявлення таких можливостей: підвищення 

фінансових результатів (економічний аспект); 

поліпшення системи мотивації персоналу (со-

ціальний аспект); можливість збільшення част-

ки ринку (маркетинговий аспект); поліпшення 

взаємодії між підрозділами, скорочення плин-

ності персоналу, зростання рівня освіти і підви-

щення компетентності працівників (організа-

ційний аспект) [7, с. 89].

Оцінювання економічної ефективності під-

приємства при впроваджені ЗСП має проводи-

тись за такими критеріями [8, с. 2]:

— фінансові та нефінансові показники з умо-

вою взаємозв’язку між собою, а також між органі-

заційними рівнями на підприємстві;

— економічний стан минулої і поточної ді-

яльності підприємств;

— показники для прогнозування майбутньо-

го підприємства — вартості або капіталізації ком-

панії, приросту об’єму продажів і виручки;

— взаємозв’язок показників із стратегією під-

приємства і стратегічними цілями;

— врахування інтересів і потреб зацікавлених 

сторін — акціонерів, вищого керівництва компа-

нії, споживачів;

— значущість, адекватність, послідовність і 

стабільність щодо логічної послідовності змін у 

системі; відстеження і реагування на них;

— ефективність впровадження системи по-

казників не повинна викликати особливих склад-

нощів щодо доступності інформації для розрахун-

ку і відсутності додаткових витрат.

Розглянемо два підходи до комплексної 

оцінки ефективності діяльності підприємства на 

основі збалансованої системи показників: оцін-

ки за інтегральним показником ефективності й 

оцінки ефективності за допомогою кореляційно-

регресійного аналізу [9, с. 50].

Перший підхід заснований на базі узагальню-

ючого інтегрального показника ефективності за 

очікуваним результатом від ухвалення стратегії роз-

витку на основі збалансованої системи показників 

і припускає два основні допущення: 1) визначення 

однорідної міри ефективності для різних стратегіч-

них цілей на основі збалансованої системи показ-

ників, яка може бути визначена як сума «зважених» 

за цілями результатів у вигляді прибутку (доходу); 

2) облік можливих змін у стані зовнішніх умов, які 

можуть мати істотний вплив на результати реалізації 

стратегії на основі збалансованої системи показни-

ків у цілому. Тому результативність досягнення кож-

ної конкретної мети носить імовірнісний характер.

З урахуванням цього пропонуються такі 

основні етапи методики оцінювання ефективнос-

ті застосування ЗСП.

На першому етапі визначається залежність 

ефективності провадження ЗСП у діяльність під-

приємства у відношенні до кожної стратегічної 

цілі. При цьому, якщо стратегічна ціль наведена 

у досягненні показника у кількісному вигляді, 

можна побудувати функцію відповідності, а для 

якісних показників — визначити за допомогою 

експертних оцінок.

На другому етапі виявляють відносну значи-

мість стратегічних цілей за шкалою від 0 до 1.

Третій етап визначає для кожної стратегіч-

ної цілі вірогідність досягнення можливого рів-
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ня ефективності (результативності) при впрова-

дженні ЗСП.

На четвертому етапі підсумовуються досяг-

нуті результати (за допомогою розрахунку клю-

чових і виробничих показників) за визначеними 

стратегічними цілями з метою отримання очіку-

ваного ефекту від реалізації стратегії на основі 

збалансованої системи показників у вигляді при-

бутку або втрат [10, с. 233].

Очікувану ефективність стратегії на основі 

збалансованої системи показників можна вирази-

ти функцією прибутку (доходу) [11, с. 233]:
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де ( )P D  — прибуток (дохід) від реалізації страте-

гії на основі збалансованої системи показників;

i  — кількість стратегічних цілей у стратегії 

розвитку на основі ЗСП;

z  — відносна значимість і-ї стратегічної цілі;

d  — вірогідність досягнення і-ї стратегічної цілі;

r  — результативність досягнення і-ї страте-

гічної цілі.

При прогнозуванні та розробці нових страте-

гій також доцільно використовувати кореляцій-

но-регресійний аналіз, який дає змогу не лише 

визначити вплив тих чи інших чинників на ре-

зультативний показник, але й спрогнозувати по-

дальшу діяльність підприємства і розробити про-

гнозний баланс.

Найбільш простою і досить строго обґрунтова-

ною моделлю є комбінована (адаптивно-мультиплі-

кативна) модель, тобто залежність виду [12, с. 234]:

 0 1 1 2 2
... n ny a a x a x a x= + + + + ,  (1)

де y  — результативний показник;

, 1,ia i n=  — коефіцієнти регресії;

, 1,ix i n=  — чинники, які впливають на ре-

зультативний показник.

Для дослідження рівня впливу визначених 

показників (табл. 1) на стратегічний прибуток був 

проведений кореляційно-регресійний аналіз за 

допомогою програми STATISTIKA. Отримані ре-

зультати розрахунку наведені на рис. 2.

Згідно з даними рис. 2 отримали регресійну мо-

дель для прибутку підприємства на основі застосу-

вання збалансованої системи показників (табл. 2).

На основі збалансованої системи показників 

були виявлені «вузькі місця» у системі управління 

підприємством із метою визначення стратегічних 

змін, які необхідно провести на підприємстві в 

майбутньому для покращення ефективності його 

Рис. 2. Результати кореляційно-регресійного 

аналізу. Джерело: складено автором 

за результатами кореляційно-регресійного аналізу 

програми STATISTIKA

діяльності, а також розроблені заходи щодо їх 

впровадження, а саме:

— програма оптимізації фінансового стану: 

спрямування прибутку на збільшення ліквідної 

частини капіталу (грошові кошти), формування 

резервного фонду та забезпечення оптимального 

співвідношення власного і позикового капіталу;

— програма підвищення ефективності праці 

робітників: залучення працівників до управління, 

підвищення кваліфікації працівників, упрова-

дження ефективної системи мотивації праці, по-

слаблення опору змінам;

— збільшення періоду обігу коштів: зменшу-

вати час їх перебування у сфері обігу, скорочувати 

запаси матеріалів, палива, тари, незавершеного 

виробництва до встановленого нормативу, при-

скорювати відвантаження готової продукції.

Висновки. Таким чином, розроблена збалан-

сована система показників для підприємства, з 

одного боку, допоможе йому зорієнтуватися з го-

ловним напрямком, у якому повинно рухатися 

підприємство, а з іншого — розроблені стратегічні 

зміни забезпечать йому у довгостроковому періоді 

підвищення ефективності господарської діяль-

ності. Використання збалансованої системи по-

казників забезпечує розрахунки не тільки «жор-

стких» (наприклад, дохід), а й «м’яких» (імідж 

компанії, задоволення працівників) показників 

ефективності діяльності підприємства, складання 

прогнозів на майбутнє, правильне визначення ці-

лей, розробку заходів щодо оптимізації діяльності 

підприємства, залучає в цей процес співробітни-

ків і допомагає втілити в життя те, що задумано.

Модель оцінки ефективності діяльності під-

приємства на основі застосування збалансованої 

системи показників включає сукупність показни-

ків, від виконання яких безпосередньо залежить 

досягнення заданої стратегічної мети; задаються 

умови, при яких обов’язкове виконання показни-

ків дає можливість враховувати інтереси власни-

ків підприємства, акціонерів, інвесторів; модель 

може бути використана для стратегічного пла-

нування й поточного контролю; вона дозволить 

проводити порівняльний аналіз з аналогічними 

економічними досягненнями підприємств.
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Таблиця 2

Оцінка впливу зазначених показників на прибуток (дохідність) підприємства 
через використання кореляційно-регресійної моделі

Складова
Індикатор 

(ключові показники ефективності)

Роки
Коефі-

цієнт 

регресії
2008 2009 2010 2011

Фінанси

Рентабельність активів (х
1
) 12,20372 16,48966 19,58861 16,49036 9744,602

Рентабельність продажів (х
2
) 77,1143 69,62949 75,13596 82,57765 1013,763

Коефіцієнт автономії (х
3
) 0,739696 0,563998 0,67197 0,693639 314968,796

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (х
4
) 0,035047 0,127181 0,611825 0,52724 594232,189

Коефіцієнт фінансової стійкості (х
5
) 2,841669 1,293567 2,048504 2,264123 104695,146

Середньорічна вартість оборотних засобів (х
6
) 1922355 2752300 4297486 5160786 0,179

Внутрішні 

процеси

Фондовіддача (х
7
) 1,18968 1,976165 2,304618 2,152795 218272,057

Середньорічна вартість основних фондів (х
8
) 4470062 4646788 5035268 5596160 -0,283

Середньорічна виробнича потужність (х
9
) 4573359 7374641 10833252 12455416 0,74

Клієнти Коефіцієнт оборотності товарних запасів (х
10

) 3673,081 5096,589 6999,023 7857,201 258,364

Розвиток

потенціалу

Забезпечення підприємства висококваліфі-

кованими працівниками (х
11

)
23075 21562 22010 24160 192,078

Продуктивність праці (х
12

) 236,482 426,0517 562,3025 513,8822 21836,265

Прибуток (Y )

1 2

3 4

5 6 7

8 9 10

11 12

2060990,21 9744,602 1013,763

314968,796 594232,189

104695,146 0,179 218272,057

0,283 0,074 258,364

192,078 21836,265 .

Y x x

x x

x x x

x x x

x x

= + + +

+ + +

+ + −

− + + +

+ +

Джерело: складено автором.

Запропонований у статті метод прогнозу-

вання й оцінювання ефективності впровадження 

збалансованої системи показників у стратегічну 

діяльність підприємства на основі узагальнюю-

чого інтегрального показника ефективності за 

очікуваним результатом і кореляційно-регресій-

ного аналізу дає можливість не лише визначити 

вплив тих чи інших чинників на результативний 

показник, але й спрогнозувати подальшу діяль-

ність підприємства. Зазначений метод демон-

струє, як за допомогою збалансованої системи 

показників нематеріальні активи, такі як підви-

щення якості продукції, наявність кваліфікова-

них працівників і запровадження нововведень, 

перетворюються у матеріальні результати — 

зростання доходів і підвищення рівня прибутку.
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ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА МЕТОДІВ ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 
ПІДПРИЄМСТВАМИ І ПЕРСОНАЛОМ

Анотація. У статті запропоновано методологічний підхід до оцінки ефективності економічних методів 

управління підприємствами і персоналом з використанням інтегрального показника і методів системного аналізу.

Ключові слова: методи управління, економічні методи управління, інтегральна оцінка, системний під-

хід, ефективність системи управління.

Summary. In the article a methodological hike is offered to the estimation of efficiency of economic methods of 

management enterprises and personnel with the use of integral index and methods of analysis of the systems.

Key words: management methods, economic methods of management, integral estimation, approach of the 

systems, efficiency of control system.

Постановка проблеми. Ефективність діяль-

ності сучасного підприємства залежить від ба-

гатьох зовнішніх і внутрішніх чинників. Вплив 

зовнішніх чинників на управління підприєм-

ством обумовлює його адаптованість і присто-

сованість до зовнішніх умов. Внутрішнє сере-

довище підприємства складається з багатьох 

управлінських систем і підсистем, які потребу-

ють відповідних методів управління.

В економічній літературі й виробничій прак-

тиці здебільшого виділяють три групи методів 

управління: адміністративні, економічні та соці-

ально-психологічні. Відомо також, що найбіль-

ший ефект досягається при комплексному засто-

суванні сукупності існуючих методів управління. 

Нашими дослідженнями доведена пріоритетність 

економічних методів управління в комплексній 

системі відомих методів, критерієм визначення 

якої стає результативність та ефективність вироб-

ництва, оцінка якої спрощується при застосуван-

ні інтегрального показника.

Саме такий методологічний підхід до пробле-

ми управління підкреслює актуальність, теоретич-

не і практичне значення цієї теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень. Розробці теоре-

тичних основ аналізу ефективності економічних 

методів управління присвятили свої дослідження 

такі зарубіжні та вітчизняні вчені-економісти як 

П. Друкер, М. Мескон, В. Андрющенко, Г. Савиць-

ка, І. Герчикова, О. Большаков, Р. Фатхутдінов,та 

ін. Кожен з авторів застосовує свою класифікацію 

елементів за класифікаційними ознаками стосов-

но економічних методів управління та показни-

ків визначення ефективності їх використання. У 

залежності від ситуації, яку необхідно оцінити з 

економічної точки зору, вчені пропонують також 

різні показники. Здебільшого дія цих показників 

обмежується однією функціональною сферою ді-

яльності підприємства. Це або трудові ресурси, 

або фінансовий стан, або оборотні кошти тощо. 

Майже не застосовуються при оцінці ефективності 

економічних методів управління інтегральні по-

казники, які відображають інтегровані результати 

функціонування усіх підсистем та охоплюються 

економічними методами управління. Зокрема, за 

результатами наших досліджень [1; 2] розроблена 

модель систематизації класифікаційних ознак об-

ґрунтування пріоритетності методів управління 

підприємствами й персоналом. Але у наших робо-

тах і в публікаціях інших авторів не визначено ме-

тодів, які б дозволяли встановлювати ефективність 

методів управління підприємствами й персоналом 


