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ОСНОВН1 СКЛАДОВ1 BSC, I I ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛ1КИ 

У статтi розглянут основнi складовi системи збалансованих показниюв, теоретико -
методичнi засади ix застосування, на основi аналiзу праць науковцiв та власних дос-
лщжень були визначенi переваги та недолши збалансовантп системи показникiв. 
Зроблено висновок про те, що збалансована система показниюв надае компанп но-
вий шструмент управлiння, який дае змогу ефективного функцюнування та розвит-
ку не тшьки на даний момент, а i в довгостроковiй перспективь 
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Вступ. До 90-х роюв минулого сторiччя заxiднi аналiтики при визна-
ченнi майбутньоi стратегii компанп найчастiше вдавалися до двох методiв 
дiлового аналiзу, якi були на той час найбшып розповсюдженими та апро-
бованими - аналiзу розриву та аналiзу впливу обраноi стратеги на величи-
ни прибутковостi та гопвки (PIMS - the Profit Impact of Market Strategy) 
[1]. Проте, з часом прийшло розумшня, що ефективнiсть функцiонування 
бiзнесу не завжди адекватна прибутку, а визначаеться вартютю компанп, 
на яку мае вплив безлiч факторiв, окрiм суми матерiальниx активiв. 

Дослiдницький пiдроздiл Norton & Company здшснив в 1990 р. про
ект за участю 12 тайб^ьи успшших компанiй в сферi розробки систем 
оцiнки дiяльностi. За результатами опитування 200 найбшыпих компанiй 
США близько 50 % з них оцшювали результати своеi роботи тiльки на ос¬
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новi фшансових показникiв при вiдсутностi шструменпв втiлення прийня-
тоi стратегii. Саме цей проект i слугував тдгрунтям для розробки збалан-
сованоi системи показниюв (BSC - Balance Scorecard). 

Анал1з останн1х досл1джень та лгтератури. Безлiч розробникiв еко-
номiчного шструментарш, який грунтуеться на системi збалансованих по-
казникiв та консультанти з провадження цих систем у практичну дiяль-
нiсть пiдприемств позицiонують ix як системи, що «дають змогу дати аде-
кватну характеристику компанп», наводять статистичн данi «стiйкоi защ-
кавленостi до моделей стратегiчниx карт та приклади впровадження ком-
пашями будь-якого варiанту такого типу шструментлв» [2, с.11, 13]. При 
цьому акцент робиться на тому, що BSC ефективно виршгуе такi ключовi 
проблеми: «ефективно оцiнюе результати д1яльностл органiзацii i допома-
гае реалiзувати стратегiю», а також е «випробованим й ефективним iн-
струментом» [3, с. 3]. 

Biтчизнянi науковщ М.О. Кизим та iншi вщзначають, що «частина 
дослiдникiв активно критикуе неформалiзований т д х щ , закладений у цю 
систему», проте «можна пiдтримати прибiчникiв цiеi концепцii, оскiльки 
на тепершнш час вiдсутнi повноцiннi аналiтичнi моделi для прогнозуван-
ня майбутнього розвитку подш» [4, с.155]. 

В.В. Cмiрнов та О.О. Клименко в своему дослщженш вважають, що 
в сучасних умовах господарювання «доречно i дощльно скористатися та
кого типу шструментами стратегiчного управлiння, якi вiдрiзняються пе-
релiком використовуваних показникiв, ix групуванням i подальшим струк-
туруванням». [5, с. 97]. 

Певнi переваги та недшики збалансованоi системи показниюв були 
проаналiзованi у працях науковщв: К. Адамса [6], А. Гершуна [7], 
С.Ю. Гончаровоi [8], А.Г. Гольдфарба [9], М. Горського [7], 
О.О. Затейщиковоi [8], М. Кенерлi [6], О.О. Лясковськл [10], М. Мейера 
[11], Е. Н ш [6], Б. Фелпса [12], О.М. Чернеги [13] та шших. 

Метою даноi статт е виявлення основних складових системи збала
нсованих показниюв та визначення деяких переваг i н е д о л и в , якi iй при-
таманш. 

Постановка проблеми. Зважаючи на те, що збалансована система 
показниюв в сучасних умовах господарювання мае ще досить обмежен 
сфери застосування та розрахована на довгострокову стратегию шдприемс-
тва, яка не передбачае отримання миттевого результату, вважаемо дощль-
ним розглянути основш i i складовi та ощнити переваги i недолiки. 

Матер1али досл1джень. Передумовою виникнення BSC було праг-
нення керiвництва посилити управлшську функцiю за рахунок узгодження 
штерешв стейкxолдерiв, споживачiв, партнерiв, кредиторiв. Зважаючи за 
мету реалiзацiю багатовекторноi политики управлiння бiзнесом, необxiдно 
мати комплексну систему довгострокових стратепчних цiлей i ключових 
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показниюв, добре збалансовану систему стратепчного витрювання. 
За Нортоном i Капланом [14], вибiр стратегii компанii мае таю 

складовi: 
1) вибiр ринку, який компашя плануе обслуговувати; 
2) вибiр клiента; 
3) видiлення ключових бiзнес-процесiв, необxiдниx для задоволення 

потреб юпентлв; 
4) визначення iндивiдуальниx i оргашзащйних здiбностей, якi потрь 

бнi для досягнення щлей в названих сферах. 
Зважаючи на вищеозначен складовi, класична BSC-модель припус-

кае чотири групи ключових показникiв (перспектив) оцiнки дiяльностi, якi 
пов'язанi причинно-наслiдковими вiдносинами: 

а) фшансова перспектива (як оцiнюють компанию акцюнери); 
б) перспектива клiенти (як оцшюють компанiю клiенти); 
в) перспектива внутршпих бiзнес-процесiв (якi процеси можуть за-

безпечити компанii винятковi конкуренты переваги); 
г) перспектива навчання i зростання (як можна досягти покращення 

стану компанп). 
Зазвичай у сумi з чотирьох складових видшяеться у вiдповiдностi зi 

стратегiею 20-25 показниюв, ix кiлькiсть залежить вщ рiвня органiзацiйноi 
iерарxii i ключового аспекту дiяльностi. При цьому центральним елемен-
том системи, який викликае найбшыш складнощi при побудовi, е причин-
но-наслiдковий зв'язок мiж показниками. 

Концепщя BSC, на вiдмiну вщ iншиx, iнтегруе фiнансовi й нефшан-
совi показники, враховуючи причинно-наслiдковi зв'язки мiж результую-
чими показниками i ключовими факторами, пiд впливом яких вони фор-
муються, зовнiшнi оцшки дiяльностi компанii (у фiнансовiй та юпентсь^ ' 
складових) балансуються внутрiшнiми (в складових внутршшх бiзнес-
процесiв i зростання та навчання). Менеджмент, що поставив у главу кута 
BSC, надае компанп можливють систематизувати й концентрувати своi зу-
силля на виконанн довгостроковоi стратегii. 

Одним з перших кроюв у розробцi цього шструменту управлiння е 
формування структури збалансованоi системи показникiв, тобто групуван-
ня показникiв i iншиx елементлв BSC (цiлей, вiдповiдальниx виконавцiв, 
потоюв iнформацii i заxодiв). 

Основна щея системи BSC - збалансувати дияльнють компанii в часi i 
в просторг Перша складова означае, що поки показники, яю застосовують-
ся для контролю, повинш вiдповiдати тактичним завданням, тi, в свою чер
ту, розробляються на основi стратепчних цiлей; поточна ж дiяльнiсть сис
теми зобов'язана пiдтримувати компанiю в цьому рушп. Друга складова 
передбачае, що показники необхцшо збалансувати за шдроздшами i сфе
рами дiяльностi, при чому збалансованiсть - це найбшыш прюритетна ха-
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рактеристика системи, шж набiр показникiв. 
Можливо видiлити три етапи еволюцii BSC. На першому етат зба

лансована система показниюв була визначена як система оцшки ефектив-
ностi за фшансовими та нефiнансовими показниками без видшення при-
чинно-наслiдковоi логiки. Поступово з набору показниюв оцшки ефектив-
ност система перетворюеться на комплексну структуру для вимiрювання, 
управлiння та реалiзацii стратегii компанii. 

Другий етап еволюцii характеризуеться тим, що основний акцент до-
слiджень спрямований на стратепчну функцiю системи збалансованих по
казниюв. Все бшьшого використання та розвитку набувають скоринговi 
карти, а ц ш , з огляду на перспективи, стають вщправною точкою причин-
но-наслщкових зв'язкiв мiж показниками у системг Таким чином, BSC 
стае цшсною та стратегiчно орiентованою. 

Третiй етап шдкреслюе важливiсть ефективного аналiзу результата 
дiяльностi, при цьому спрямованiсть на стратепчний результат е визначаль-
ною в BSC. Як наслщок, велика увага звертаеться на усунення недолшв си
стеми у виглядi суперечностей мiж стратегiчними цiлями та показниками. 

Прихильники збалансованоi системи, якi впроваджують i i у своix 
компанiяx, отримують ряд переваг, а саме: 

а) переведення стратеги у ц ш та тактичш дп, з можливiстю контролю 
показниюв дiяльностi, що е одшею з головних проблем менеджменту шд 
час реалiзацii стратегii. BSC дозволяе конкретизувати ситуащю та оцшюва-
ти конкретш змiни, що вiдбуваються, коригуючи при цьому стратегiю; 

б) наявшсть причинно-наслiдкового зв'язку мiж аспектами BSC ро-
бить бiльш зрозумiлими як стратепю пiдприемства, так i шляхи i i реалiза-
цii для кожного сшвробггаика; 

в) поява новоi корпоративноi культури за рахунок залучення персона
лу до процесу реалiзацii стратепчних рiшень, завдяки чому компанiя перет
ворюеться на бшьш гнучку структуру, спроможну швидко реагувати на не-
гативнi тенденцii та своечасно приймати необхщш управлiнськi рiшення; 

г) розширення о ^ н и ^ а л м ^ ' системи пiдприемства за рахунок нефь 
нансових показникiв, якi дають можливють розглядати дiяльнiсть компанii 
з огляду на створення вартостл, що стане передумовою розширення инвес
тиции^ ' та iнновацiйноi дiяльностi, i , як наслщок, пiдвищення конкурен-
тоспроможностл пiдприемства; 

д) BSC сприяе ошташацп ключових бiзнес-процесiв компанii, якi уз-
годжуються зi стратегiею; 

е) тдвищуеться рiвень особистоi вiдповiдальностi працiвникiв, ко-
жен з яких несе вщповщальнють за певну частину дiяльностi, що мотивуе 
тдвищення ефективностi роботи; 

е) сфера застосування BSC не обмежуеться лише компашями, якi 
орiентованi на отримання прибутку, хоча здебiльшого використовуеться 
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саме в таких оргашзащях. Проте юнуе можливють i i успiшного викорис-
тання у неприбуткових компашях та бюджетних установах, що 
представляе особливий интерес для Украши. 

Але в BSC видшяеться багато недолiкiв. Cистематизованi критичн 
погляди на збалансовану систему показниюв подан в табл. 1 [9-11, 13, 15]. 

Таблиця 1 - Аналiз критичних поглядiв на систему збалансованих показникiв 

Автор, рiк Критичш зауваження 
Аткнсон та iн. 
(1997) 

Система BSC зосереджена загалом на оцшщ ефективносп, 
що зумовлюе проблему подвшного циклу дослiдження. 

Дiнеш i Палмер 
(1998) 

Здiйснення керiвниx принцишв BSC не е цiлком зрозумшим. 
Не чiтко визнаеться необxiднiсть прийняття перспективи 
людських вiдносин. 

А. Шнейдерман 
(1999) 

Не юнуе розгорнутсй системи, яка занижуе ц ш вищого рiвня 
до рiвня допомiжниx процесiв. Не може бути юльюсного зв'язку 
мiж нефiнансовими i очшуваними фiнансовими результатами. 

Нiлi i Боурн (2000) BSC пiдxiд не мае мехашзму для вибору показниюв i цiлей. 
Причинно-наслiдковий зв'язок мiж фiнансовими 
i нефiнансовими показниками вщображае бiльш суб'ективне 
розумiння керiвництва. 

Нореклiт 
(2000) 

BSC не контролюе конкуренци та технолопчних змiн. 
Пiдxiд «зверху вниз» в управлшш е проблематичним у BSC. 

Ан 
(2001) 

Труднощд у визначеннi показникiв. Дуже багато складностей 
у причинно-наслiдковому ланцюш. 

Боурн 
(2002) 

Eкологiчнi,соцiальнi чи комунальнi аспекти вщсутш. 

М.Мейер 
(2004)[11] 

Упровадження у великих органiзацiяx е досить складним. 

С.Ю. Гончарова, 
О.О. Затейщикова 
(2007) [8, с. 81] 

Основним недолшом щ а системи слiд вважати оцiнку 
показниюв у рамках лише економiчного розвитку, 
хоча основною метою виступае покращення показниюв 
ефективносп дiяльностi. 

А.Г. Гольдфарб 
(2007) [9, с.167] 

Проблемностi i i практичного застосування пов'язуються 
зi складшстю управлiння людськими (трудовими) ресурсами -
менеджерами вищш ланки i рядовими пращвниками, 
оскiльки роботу з людьми формалiзувати дуже складно. 

Б'яша i Монпма-
горе (2008) 

BSC не враховуе впливу динамши, яка юнуе в система -
вщсутшй облш тимчасових затримок мiж причиною i наслiдками. 

О.О. Лясковська 
(2008) [10, с. 122] 

Збалансована система показникiв не призначена 
для моделювання невизначеностей i ризиюв. 

Сушш 
(2009) 

Причинний зв'язок визначений незадовшьно. 
Досить складним е фiльтрування нестандартних факторiв. 

О.М. Чернега 
(2009) [13, с.226] 

1снуе проблематика визначення щльових значень показникiв, 
без наявностi яких показники, розроблеш 
для вимiру стратепчних цiлей, не мають сенсу. 
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Як видно з табл. 1, погляди на впровадження системи е досить неод-
нозначними: з одного боку, комплекснють та всеосяжшсть системи вцшо-
вiдае i i стратепчному призначенню, з iншого - ускладнюе i i практичну ре-
алiзацiю. Критичним питанням для впровадження BSC е пошук оптималь
ного балансу мiж узгодженням фшансових та нефшансових показникiв, 
сильних та слабких iндикаторiв, а також короткострокових та довгостро-
кових показникiв. 

Вивчення основних недолпав системи дало поштовх альтернативним 
розробкам та появi нових модифiкацiй збалансованоi системи показникiв 
(ЗСП), якi представлен в табл. 2 [16]. 

Таблиця 2 - Порiвняльний аналiз альтернативних концепцiй 
збалансованих показникiв 

Критерiй ЗСП Нортона-
Каплана 

ЗСП 
Мейсела 

ЗСП разом 
з EVA 

Шрамща 
ефективностi EP2M 

Масштаб 
застосування 

Орiентацiя на 
шдприемства 
рiзного 
масштабу 
та галузей 

Застосована 
для сфери 
послуг, 
банюв, 
фiнансовиx 
установ 

Переважно 
орiентована 
на 
шдприемства 
сфери послуг 

Вузька сфера 
застосування 
(банки, мале 
виробництво) 

Вузька 
сфера 
застосу-
вання 
(банки) 

Точшсть 

Достатня 
при 
адекватному 
виборi 
набору 
показникiв 

Можливий 
дисбаланс 
у бш 
кадрового 
потенцiалу 

Дисбаланс 
у бш оцшки 
фшансових 
показниюв 

Не охоплюе 
всi напрямки 
дiяльностi 
пiдприемства 

Обмежена 
лише 
двома 
аспектами 

Ризики 
вибору 
коефiцiентiв 

Високий ризик невiрного 
вибору показникiв 
чи визначення 
ix взаемозв'язкiв 

Пс^рний , 
через 
обмежешсть 
набору 

Бiльшiсть 
показникiв 
детермiновано 

Високий 
ризик 
невiрного 
вибору 
коефiцiентiв 

Гнучкiсть 
Легко 
адаптовувана 
система 

Високий 
рiвень 
гнучкостi 

Досить 
адаптивна 

Негнучка 
модель 

Помiрно 
гнучка 
модель 

Спектр 
розв'язуваних 
завдань 

Biд 
стратепчних 
цiлей до 
оперативних 
рiшень 

Застосована 
для 
великого 
спектра 
завдань 

Bирiшуе 
завдання в 
рамках 
одша гло 
бальноi цiлi 

Лише два 
стратепчних 
напрямки: 
ринок 
i фiнанси 

Обмежений 
спектр 
завдань, 
на яю 
орiентована 

Часовий 
перiод 

Аналiз минулого, 
сьогодення й майбутнього 

Аналiз 
поточних 
досягнень 

Аналiз минулих 
результатiв i перспектив 

Зворотнiй 
зв'язок 

Мехашзм 
налагодже-
ний 

Мехашзм 
налагодже-
ний 

Обумовлений 
щльовою 
функцiею 
моделi 

Акцент на 
зворотнш 
зв'язок цiлi 
показник 

Biдсутнiсть 
меxанiзму 
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Результати досл1джень. BSC була розроблена насамперед тому, що 
одних фшансових показниюв в сучасних умовах господарювання недоста-
тньо для опису процесу створення вартост компанп, яка складаеться не 
тшьки з матерiальниx акпшв, а i з таких складових, як його персонал, бiз-
нес-процеси, шновацп, вiдносини компанii з клiентами, внесок яких у 
створення вартосп неможливо об'ективно оцiнити. В цьому сенш BSC - це 
всеосяжна система, яка включае як фiнансовi, так i нефiнансовi показники, 
що створюють вартють. 

Як наслiдок, потрiбно, щоб щ показники не були хаотичним набором 
даних, а були належним чином систематизоваш на певнiй штегрованш 
основi i визначалися стратегiею шдприемства. Саме така система 
показниюв забезпечуе правильне фокусування пращвниюв на стратегию. 

Тому, необxiдно донести цю систему до пращвниюв, щоб вони усвь 
домили, у чому конкурентна перевага компанп, яким чином розраховуеть-
ся створювати i i вартють. При цьому важливо особист цiлi працiвникiв 
прив'язати до цих показниюв, а потлм проводити мониторинг ixнix вимiрiв i 
оцiнок для того, щоб можна було зрозумгти, якi бiзнес-процеси необхцщо 
полiпшити, якi оптимiзувати, а вщ яких вiдмовитися та домогтися такого 
розподшу ресурсiв, який забезпечить реалiзацiю корпоративноi стратегii 
компанii. 

Висновки. У сучасному динамiчному середовищi функцiонування 
компаний, яке мае високу ступiнь невизначеносп, вирiшальне значення мае 
розробка комплексноi i цiлiсноi системи оцiнки ефективносп управлiння. 
Для реалiзацii вищеозначених щлей BSC вважаеться дiевим iнструментом, 
який дае повне уявлення про ефективнють як компанп в щлому, так i i i 
стратегiчниx бiзнес-одиниць та е шструментом контролiнгу. 

Таким чином, BSC можна розглядати як метод, який дозволяе роз-
ширити можливосп вимiрювання, оцiнки i контролю ефективносп дияль-
ностi як на рiвнi стратегiчного управлiння компанiею, так i операцiйного, 
при цьому склад та структура BSC можуть досить легко модифжуватися. 
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УДК 331.108.2 

Л.В. БОГОМАЗОВА, студент, НТУ «ХГП» 

АНАЛ1З ЧИСЕЛЫЮСТ1 ТА СТРУКТУРИ КАДР1В 
Н А ш д п Р и е м С Т В 1 

У статт розглянуто картину стану й тенденцп розвитку трудових ресурав шдприемст
ва, яку дае аналiз змши середньооблiковоi чисельност працiвникiв проведений по кате-
гс^ях персоналу, що дозволяе оцiнити також склад i структуру трудових ресурав. 
Дослiджено дiнамику чисельностi персоналу, розраховаш основнi показники руху кадрiв. 
Розкрита повнота використання трудових ресурав, яку можна оцшити по кiлькостi вщ-
працьованих днiв i годин одним пращвником за аналiзований перiод часу, а також по 
ступеш використання фонду робочого часу. Такий аналiз проводиться по кожнш кате-
горп працiвникiв, по кожному виробничому шдроздш й у цiлому по шдприемству. 

Ключов1 слова: чисельнiсть персоналу, структура, аналiз, трудовi ресурси, 
фонд робочого часу. 

Вступ. Ефективнють господарськоi дiяльностi досягаеться за умови 
поеднання засобiв виробництва iз робочою силою у суворо визначених ю-
лькюних та якiсниx пропорцiяx. Неповне використання того чи шшого ви
ду ресуршв зменшуе загальну кшьюсть продукцii, що виробляеться. В най-
бiльшiй мiрi це стосуеться трудових ресуршв. 

Неефективне використання трудових ресуршв значно знижуе рiвень 
квалiфiкацii i працездатностi працiвникiв, продуктивнiсть працi, збшьшуе 
матерiальне та моральне старiння основних фощцв, пiдвищуе матерiалое-
мнiсть продукцп, призводить до значного пiдвищення собiвартостi проду-
кцii та зниження ефективносп виробництва. 

Аналiз впливу трудових факторiв на господарську дiяльнiсть почи-
наеться з вивчення забезпеченосп пiдприемства робгтниками за складом, 
структурою, квалiфiкацiею i культурно - освiтнiм рiвнем та характеристи
ки руху робочоi сили. 

Окремi теоретико-методологiчнi аспекти ефективностi використання 
трудових ресуршв висвiтленi у роботах таких вгтчизняних i зарубiжниx 
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