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Особливості впровадження збалансованої системи показників у 

фінансове управління підприємством 

 

У тезах розглянуто економічну сутність збалансованої системи 

показників  та її роль в системі  фінансового управління підприємством. 

Зазначено взаємозв'язок збалансованої системи показників та стратегії 

фінансового управління  підприємства. Висвітлено впровадження 

збалансованої системи показників у фінансове управління підприємством та 

особливості цього впровадження. 

Сьогоднішні світові економічні тенденції спричиняють необхідність 

використання нових засобів підвищення ефективності та прибутковості 

вітчизняних підприємств. Одним  таким засобом є система збалансованих 

показників (BSC), розроблена Р. Капланом та Д. Нортоном для вимірювання 

ефективності реалізації стратегії підприємства. Вони стверджують, що 

система збалансованих показників є інструментом стратегічного планування 

та управління, який слугує для встановлення стратегічних цілей та оцінки 

ефективності діяльності підприємства з точки зору реалізації стратегії за 

допомогою визначених ключових показників результативності  [1, с. 247]. 
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Використовується BSC в першу чергу для забезпечення якісного та 

кількісного співвідношення показників, що допомагають визначити 

результативність діяльності компанії та її ефективність в цілому. 

BSC трансформує стратегію в показники, згруповані за чотирма 

різними напрямами: «фінанси», «клієнти», «внутрішні бізнес-процеси», 

«навчання та розвиток персоналу». 

Саме задля системного визначення ефективності та результативності 

діяльності девелоперської компанії ТОВ «Просперітатіс» було прийнято 

рішення розробити BSC для даного підприємства. 

Розроблялась система одночасно в 4 напрямках, які описані вище 

(фінанси, клієнти, внутрішні бізнес-процеси та навчання і розвиток 

персоналу). Було розподіллено відповідальні ролі за кожен з напрямків. Так 

фінансовий директор відповідав за напрямок «фінанси», керівник відділу 

продажів відповідав за напрямок «клієнти», операційний директор відповідав 

за «внутрішні бізнес-процеси», HRD відповідав за «навчання та розвиток 

персоналу». 

Завданням відповідальних топ-менеджерів було спільно зі своїми 

підлеглими (фінансовий відділ, відділ продажів), або самостійно 

(операційний директор, HRD) визначити основні показники своїх напрямків 

в динаміці та надати оцінку ефективності цих напрямків. 

Так фінансовий директор разом з фінансовим відділом розробили 

динаміку операційних, фінансових, інвестиційних надходжень та витрат за 

останні 2 роки в розрізі місяців, а також була сформована інформація щодо 

антикризових комунікацій та їх фінансового результату, динаміка зміни 

розміру заробітних плат працівників, тощо.  

Керівником відділу продажів було надано динаміку зміни кількості 

клієнтів в клієнтській базі, динаміку залучення клієнтів в розрізі каналів 

отримання, динаміку конверсії первинних звернень у продажі, тощо. 

Операційний директор надав інформацію щодо всіх вагомих бізнес-процесів 

підприємства, а саме дату створення бізнес-процесу, причину створення 
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бізнес-процесу, відповідальних за бізнес-процес, грошовий та часовий 

бюджет бізнес-процесу тощо.  

HRD підготував інформацію щодо навчання та розвитку персоналу, а 

саме, які заходи проводились та скільки коштів на це витрачено, яка 

література була придбана та використана співробітниками, у відвідуванні 

яких заходів була відмова співробітникам та скільки коштів  в результаті 

цього було заощаджено, тощо. 

Вся вищенаведена інформація була надана разом із можливими 

взаємозв’язками даних показників з іншими показниками в фінансовий відділ 

для аналізу та побудови BSC. Після цього фінансовий відділ займався 

зведенням всіх даних в одну систему та їх взаємозв’язок. Кінцевою метою 

була побудова системи в якій чітко було видно як зміна одного з показників в 

підсумку впливала на фінансовий результат компанії, а також побудова 

фінансової моделі на остові вищенаведеної системи для дослідження 

альтернативних рішень та оцінки ефективності майбутніх фінансових та 

нефінансових рішень.  

Проробивши повний цикл впровадження BSC на підприємстві ТОВ 

«Просперітатіс» та побачивши результати впровадження даної системи 

можна стверджувати що ця система є доволі ефективною для малого та 

середнього бізнесу, підвищує мотивацію працівників, інвестиційний інтерес 

до підприємства та сприяє збільшенню фінансового результату. 

Система збалансованих показників є загальною моделлю 

функціонування бізнесу як системи, що дозволяє: розробити стратегію 

розвитку організації; донести розроблену стратегію до кожного рівня 

компанії; адаптувати або трансформувати під неї систему організації бізнесу; 

спроектувати стратегічні цілі; забезпечити систему контролю досягнення 

стратегічних цілей. 
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With the rapid development of technologies, refinement and updating of 

budgeting methods is becoming extremely important. Historically formed 

traditional methods demonstrate low efficiency in environments with high mobility 

and volatility. With the formation of market economy and unstable economic and 

political situation in the country for businesses in Ukraine raises the question of 

finding ways of effective forecasting and planning their actions in future periods, 

accurate budgeting and productive implementation of budget planned. 

There are basically four main alternative methods of budgeting, although 

most organisations are likely to prepare budgets using a combination of these 

methods. The four basic and the most promisingmethods are: 1) incremental 

budgeting; 2) rolling (continuous) budgeting; 3) zero-based budgeting; 4) аctivity-

based budgeting. 

Incremental budgeting is simply increasing prices and costs on a budget from 

one period to the next, with no significant changes to the budget. These marginal 

increments in prices and costs are most likely reflections of inflation. The basic 


