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ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ 

ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІЧНОЮ 

БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Надійне забезпечення безпеки за сучасних умов  - проблема для всіх 

підприємств незалежно від форм власності та виду діяльності. Сутність ринкової 

економіки, жорстка конкуренція в ній є базовими джерелами виникнення загроз, 

ризиків, конфліктів, небезпек. Зарубіжний та вітчизняний досвід вирішення 

даного питання свідчить про те, що для забезпечення економічної безпеки 

господарюючого суб’єкту необхідна чітко продумана стратегія управління, яка є 

надзвичайно важливим інструментом як конкурентної боротьби, так і унікальною 

перевагою підприємства.  

Раніше керівники підприємств традиційно орієнтувалися виключно лише 

на фінансові показники. Вони стимулювали короткострокове планування та 

інвестування, використовували стандартні методи в роботі співробітників, але не 

їх ініціативу, і в той же час не збирали та не аналізували інформацію про якість 

продукції та рівень обслуговування клієнтів. В результаті постійно виникали 

перешкоди у формуванні стратегії управління, такі як нерозуміння співробітників 

процесів управління,  відсутність стимулів для багатьох працюючих, безпідставні 

втрати часу, неможливість розробки доцільного бюджету підприємства та 

складність пов’язання цього процесу з існуючою стратегією. Для подолання таких 

перешкод на шляху реалізації процесів управління економічною безпекою 

необхідною є розробка системи збалансованих показників (Balanced Scorecard 

Collaborative - BSC). 

 Питанням управління економічною безпекою  на різних рівнях, від 

окремої особи до держави,  присвячено цілий ряд робіт, як вітчизняних так і 
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зарубіжних науковців [1-6]. Найбільш широко концепцію  побудови системи 

збалансованих показників дослідили Р.Каплан та Д.Нортон [8].  

Метою даної статті є розгляд підходу до формування фінансової складової 

системи збалансованих показників в управлінні економічною безпекою 

підприємства за допомогою використання фінансових коефіцієнтів та побудови 

інтегрального показника фінансової стійкості. 

Актуальність та важливість розгляду даної проблеми обумовлена також і 

тим, що її вирішення забезпечує більш повну та точну діагностику стану 

економічної безпеки господарюючого суб’єкту, дозволяє побудувати успішну 

стратегію управління, підвищує ефективність заходів щодо забезпечення 

комплексної безпеки, суттєво знижує фінансові витрати на попередження 

негативних впливів. 

Система збалансованих показників пов’язує ефективне використання 

матеріальних активів з мобілізацією нематеріальних, стає вагомим джерелом 

підвищення ефективності, конкурентноздатності підприємства, забезпечує його 

економічну безпеку. Підприємства все частіше починають використовувати 

різноманітні методи дослідження поведінки, переваг та смаків існуючих та 

потенційних споживачів з метою використання даних результатів дослідження під 

час формування політики забезпечення економічної безпеки, побудови стратегії. 

На сьогодні тактичні рішення поступаються місцем стратегічним, бізнес-

процеси постійно коригуються відповідно до позиції споживачів. Важливе 

значення набувають нарощування інтелектуального та інноваційного капіталу, 

постійне підвищення кваліфікації та навичок робітників, утримання вже існуючих 

споживачів, надання більш персоніфікованого продукту, завоювання нових ринків 

збуту, підвищення іміджу, репутації. Таким чином, використання системи 

збалансованих показників, що поєднує як традиційні фінансові показники, так і не 

фінансові, є досить зручним та ефективним інструментом  в управлінні 

економічною безпекою підприємства. Ідея системи збалансованих показників 

базується на двох ключових положеннях: 
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 добре організована реалізація стратегій має важливіше значення, ніж 

якість самих стратегій; 

 використання в управлінні тільки фінансових показників не 

дозволяє успішно досліджувати цілі довгострокової максимізації 

вартості компанії. 

Розробники системи збалансованих показників [8] вважають, що вона 

повинна включати показники, які вимірюються, за наступними чотирма 

напрямками: 

 фінансовий напрямок – розглядає ефективність підприємства в аспекті 

віддачі на вкладений капітал; 

 задоволення запитів споживачів - оцінюється корисність товарів та 

послуг компаній з точки зору кінцевих споживачів; 

 внутрішня операційна ефективність  - оцінює ефективність внутрішньої 

організації бізнес-процесів; 

 інновації та навчання - здатність компанії до сприйняття нових ідей, її 

гнучкість, орієнтація на постійне покращення. 

Таким чином в системі збалансованих показників (BSC) однакова увага 

приділяється як традиційним фінансовим, так і не фінансовим показникам 

ефективності. Тобто впроваджуючи BSC, підприємство повинно розглянути свою 

стратегію забезпечення економічної безпеки з чотирьох різних, проте 

взаємопов’язаних точок зору (рис.1.).  

Система збалансованих показників повинна дати відповідь на чотири 

життєво важливі питання для будь-якого підприємства: 

1. Як фірму оцінюють клієнти (аспект клієнта)? 

2. Які процеси можуть забезпечити фірмі виключно конкурентні 

переваги (внутрішньогосподарський аспект)? 

3. Яким чином можна досягти покращення стану фірми (аспект 

інновацій та навчання)? 

4. Як оцінюють підприємство акціонери (фінансовий аспект)? 
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Шляхом вибору цілей та показників менеджмент підприємства може 

сконцентруватися на такій пропозиції послуг, яка відповідає його цільовому 

ринковому сегменту, дає змогу наблизитися до досягнення поставлених перед 

ним цілей за клієнтською, фінансовою перспективою, і як результат забезпечити 

належний рівень економічної безпеки. 
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Рис.1. Збалансована система показників в  діяльності підприємства 
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При впровадженні системи збалансованих показників з усієї маси 

операційних процесів вибираються ті, які приносять максимальні результати 

у фінансовій перспективі та споживанні. У відповідності до цього 

менеджмент будує ланцюг споживчої цінності, яка складається з операцій, 

які підвищують конкурентноздатність господарюючого суб’єкту. 

За цих умов перспектива навчання та росту не тільки відіграє важливу 

роль у внутрішніх  виробничих процесах, але й має особливо важливе 

значення як складова окремого напрямку розвитку. Важливою складовою 

перспективи навчання та росту є удосконалення систем знань та 

інформаційного забезпечення діяльності. Інвестиції у навчання та розвиток 

персоналу, у впровадження нових систем якості є ключовими складовими в 

перспективі навчання та росту. 

В рамках перспективи внутрішніх процесів менеджмент підприємства 

визначає ключові виробничі операції, які впливають на якісне виконання 

функцій всього виробництва. Тобто можна сказати , що необхідно відповісти 

на запитання: “Як ми повинні оптимізувати нашу інфраструктуру (машини, 

склади, механізми) або інтелектуальний потенціал (знання, навички, 

організацію, якість) для досягнення цілей внутрішнього процесу”. 

Між всіма перспективами в системі збалансованих показників існує 

причинно – наслідковий зв’язок. Таким чином, основною перевагою системи 

стає побудова такої стратегії забезпечення економічної безпеки 

підприємства, яка б базувалася на взаємопов’язаних індикаторах, що 

відображають всю господарську діяльність.  Впровадження концепції 

збалансованих показників допомагає подолати “слабкі місця” в стратегії 

компанії, а саме, відсутність зв’язку між оперативними показниками 

діяльності.  

Концепція BSC вважається перспективною, оскільки багато відомих 

зарубіжних компаній використовують її в сфері управління. Для 

використання в управлінні системи збалансованих показників вітчизняними 
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підприємствами необхідно правильно виявляти причинно-наслідкові зв’язки 

між ключовими факторами, коректно оперувати категоріями даного 

інструменту.  В порівнянні з поширеністю системи в розвинутих країнах 

(хоча поширення BSC отримала лише  з 1995 року), наші досягнення є досить 

незначними. Подібні рішення впроваджуються лише в крупних компаніях 

нафтогазової та телекомунікаційної галузях, банківській сфері, транспортних 

фірмах-монополістах.  

Проте існують і деякі складності під час використання даної 

технології: 

 складність розуміння методики BSC менеджерами компанії; 

 складність збору первинної інформації (особливо не 

фінансової); 

 рівень підготовки персоналу. 

Впроваджуючи BSC на підприємстві, керівники повинні розуміти, що 

дану концепцію необхідно розглядати не тільки як систему показників, але й 

як програму управління. Її впровадження передбачає використання 

управлінських та виробничих механізмів, які дозволяють досягати поставлені 

цілі. Процес реалізації даної системи повинен складатися з наступних етапів: 

I. Розробка збалансованої системи показників – перетворення 

перспективних планів та стратегій в набір цілей та заходів. 

Після розробки система повинна бути включена до процесу 

управління; 

II. Зчеплення – взаємозв’язок всіх ієрархічних рівнів шляхом 

побудови відповідних цілей та показників, організація 

стратегічної комунікації, забезпечення компенсацій за 

ініціативні рішення; 

III. Планування – визначення шляхів досягнення в часі 

заявлених результатів через конкретні планові завдання, 

розподіл ресурсів, проектування заходів; 
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IV. Зворотній зв’язок та навчання – тестування теоретичної бази 

стратегії та оновлення останньої з відображенням отриманих 

знань.  

Економіко-організаційними передумовами побудови оптимальних 

стратегій розвитку підприємства можуть бути наступними: 

 чітко сформульована головна мета – місія підприємства по конкретним 

напрямкам діяльності та розвитку;  

 задовільна структура балансу; 

 достатній рівень платоспроможності  та стійкості стану економічної 

безпеки; 

  можливість диверсифікації підприємства за рахунок виробництва 

стратегічної групи товарів із залученням інвестицій.  

Найважливішою задачею під час вибору конкретних показників 

збалансованої системи є процес  визначення таких показників, які б 

найкращим чином відображали стан підприємства та відповідали стратегії 

економічної безпеки (табл. 1): 

Таблиця 1. 

Характеристика показників та стратегічних цілей в ССП.  

Складова Стратегічні цілі Стратегічні показники 

Фінанси 

Збільшити прибутковість; 

Розширити структуру доходів; 

Зменшити витрати 

Платоспроможність; 

Фінансова незалежність; 

Якість  активів. 

Клієнти 

Збільшити ступінь задоволення 

клієнтів за рахунок розширення 

асортименту послуг 

Доля сегменту ринку; 

Завоювання клієнтів; 

Збереження клієнтської бази; 

Прибутковість клієнтів; 

Задоволення клієнта. 

Бізнес-

процеси 

Вивчити клієнта; 

Створити інноваційні послуги; 

Виконати обслуговування; 

Дохід від нової послуги; 

Зміна структури форм 

обслуговування; 
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Обслуговування зробити більш 

економним. 

Мінімізувати операційні проблеми; 

Гнучке обслуговування. 

Показник росту кількості 

помилок під час 

обслуговування; 

Час виконання замовлень 

Навчання та 

розвиток 

Розвиток стратегічних областей 

компетентності; 

Надання стратегічної інформації; 

Поєднання  особистих цілей з цілями 

бізнесу 

Коефіцієнт стратегічного 

перенавчання; 

Коефіцієнт доступності 

стратегічної інформації; 

Співвідношення власних цілей 

з цілями бізнесу; 

Задоволення персоналу; 

Дохід на одного 

співробітника. 

Система збалансованих показників спонукає компанію встановити 

взаємозв’язок між стратегією забезпечення економічної безпеки та 

фінансовими цілями, які виступають своєрідним орієнтиром під час 

визначення задач та параметрів інших складових. Кожний обраний показник 

повинен представляти собою кільце в ланцюгу причинно-наслідкових 

зв’язків (взаємовідносин), котрі в результаті націлені на удосконалення 

процесів управління економічною безпекою господарюючого суб’єкту.   

У ринкових умовах господарювання особливої важливості набуває 

об’єктивна оцінка фінансового стану підприємства. Для її визначення 

розроблено велику кількість методик поглибленого аналізу, що базуються на 

використанні абсолютних та відносних показників. Такі методики дають 

змогу виявляти проблемні напрями у діяльності підприємства й досліджувати 

причини, які їх зумовили, проте не дають можливості зробити обґрунтовані 

висновки про його фінансовий стан в цілому. Водночас виникає багато 

ситуацій, коли бажаною є інтегральна оцінка фінансового стану 

підприємства: при аналізі інвестиційної привабливості, 

кредитоспроможності, прогнозуванні кризових явищ, а особливо при 

розробці стратегії економічної безпеки суб’єкту господарювання.  
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Для виконання обсязі всіх своїх функцій інтегральна оцінка повинна 

відповідати таким вимогам: 

 розробленню інтегрального показника повинен передувати 

ретельний процес аналізу та вибору найважливіших показників, 

які характеризують усі аспекти фінансового стану; 

 окремі показники, відібрані до включення в інтегральну оцінку, 

не повинні дублювати один одного; 

 всі показники необхідно привести до однакових одиниць 

виміру, що забезпечить можливість їх математичного 

об’єднання; 

 показники повинні обчислюватися на базі інформації 

фінансової звітності підприємства. 

 Відповідно вхідні дані для такого аналізу знаходяться в  розділах 

балансу підприємства за певний період. Необхідно зазначити, що для 

підприємства характерним є наступна схема руху фінансових потоків: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресурси 

Виробництво Готова 
продукція 

Грошові 
засоби 

Реалізація 

Дебіторська 
заборгованість 

Кредиторська 
заборгованість 

Рис. 2. Схема руху фінансових потоків підприємства 
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Схема руху фінансових потоків демонструє джерела фінансових 

ресурсів підприємства (власні та запозичені), можливості реалізації продукції 

(готівка та кредит), рух готової продукції під час виробництва та реалізації. 

Для проведення інтегральної оцінки фінансового стану підприємства 

можна використати  методику, якою передбачається декілька етапів [9].  

Перший етап – визначення основних напрямів оцінки. На нашу 

думку, до таких напрямів доцільно віднести платоспроможність 

підприємства, його фінансову незалежність та якість активів, оскільки вони в 

сукупності з різних точок зору характеризують фінансовий стан 

підприємства.  

За платоспроможністю можна оцінювати здатність підприємства 

виконувати свої фінансові зобов’язання. 

Фінансова незалежність характеризує, яким чином, за рахунок яких 

джерел підприємство формує свої ресурси, дає змогу оцінити якість пасивів. 

Якість активів свідчить про ступінь раціональності використання 

підприємством коштів. 

Другий етап – вибір окремих фінансових коефіцієнтів за кожним з 

напрямів.  

За рівнем платоспроможності має оцінюватися можливість 

використання підприємством своїх поточних фінансових зобов’язань за 

рахунок різних щодо ліквідності активів. Для цього доцільно 

використовувати такі показники: 

 Коефіцієнт покриття (КП) – характеризує співвідношення 

оборотних активів підприємства з його поточними 

зобов’язаннями: 

ПЗ
ОАКП         (1), 

де ОА – загальна сума оборотних активів підприємства; 

ПЗ – поточні зобов’язання підприємства. 
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 Коефіцієнт поточної ліквідності (КПЛ) – характеризує 

здатність підприємства виконувати свої поточні зобов’язання за 

рахунок ліквідної частини оборотних активів (коштів та їхніх 

еквівалентів, дебіторської заборгованості, поточних фінансових 

інвестицій): 
 

ПЗ
ДЗКІГЗКПЛ 

     (2), 

де ГЗ – грошові засоби підприємства та їх еквіваленти; 

КІ – короткострокові фінансові інвестиції; 

ДЗ – дебіторська заборгованість. 

 Коефіцієнт абсолютної ліквідності (КЛ) – дає змогу оцінити 

можливість миттєвого виконання своїх зобов’язань: 

ПЗ
ГЗКЛ         (3), 

Для оцінки фінансової незалежності підприємства використовуються  

показники, які характеризують здатність фінансувати свою діяльність за 

рахунок власних джерел: 

 Коефіцієнт автономії (КА) – на нашу думку, є найважливішою 

характеристикою фінансової незалежності, котрий характеризує 

співвідношення власного та запозиченого капіталу: 

А
ККА       (4), 

де К – власний капітал підприємства; 

А – загальна сума активів підприємства. 

 Коефіцієнт фінансової стабільності (КФС)– характеризує, 

якою мірою діяльність підприємства фінансується за рахунок 

стабільних джерел: власного капіталу та довгострокових 

зобов’язань: 
 

А
ЗДККФС 

      (5), 
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де ЗД – довгострокові зобов’язання; 

 Коефіцієнт маневреності власного капіталу (КМК) – 

характеризує частину власного капіталу, який набирає 

швидкообертової ліквідної форми, тобто форми ліквідних 

активів: 

К
ОАКМК       (6), 

де ОА – власні оборотні активи підприємства; 

Важливою характеристикою при оцінці фінансового стану 

підприємства є якість його активів. Рівень ліквідності активів 

характеризується часткою високоліквідних активів. Якість оборотних активів 

доцільно, на нашу думку, оцінити за допомогою наступного показників: 

 Частка високоліквідних активів (ЧВЛА) – характеризує рівень 

ліквідності активів підприємства: 
 

А
КЗГЗЧВЛА 

      (7), 

де КЗ – короткострокові фінансові зобов’язання підприємства. 

 Коефіцієнт чистих оборотних активів (КЧОА) – 

розраховується як різниця між оборотними активами й 

поточними фінансовими зобов’язаннями підприємства: 

ОА
ЧОАКЧА       (8), 

де ЧОА – чисті оборотні активи підприємства; 

 Коефіцієнт якості дебіторської заборгованості (КЯДЗ) – 

розраховується як відношення дебіторської заборгованості, 

строк сплати якої не настав, до її загальної суми: 

ДЗ
ДЗКЯДЗ н      (9), 

де ДЗн – дебіторська заборгованість, строк сплати якої ще не 

настав; 
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Третій етап – визначення для кожного з коефіцієнтів критичного 

(нормативного) значення. Наведені в літературі [] нормативні значення для 

деяких коефіцієнтів є досить умовними, оскільки вони повинні розроблятися 

для конкретного підприємства з урахуванням його галузевої належності та 

виду діяльності.  

Четвертий етап – визначення вагомості окремих коефіцієнтів. Рівень 

вагомості характеризує важливість окремого коефіцієнта для об’єктивної 

оцінки фінансового стану підприємства. У різні періоди діяльності, в 

залежності від специфіки та особливостей функціонування, вагомість 

окремих коефіцієнтів може змінюватися. На нашу думку, вагомість 

коефіцієнтів потрібно визначати шляхом експертних оцінок. 

П’ятий етап – формування узагальнюючих показників за кожним з 

напрямів (платоспроможність, фінансова незалежність, якість активів), 

враховуючи їх вагомості (табл. 2.): 

Таблиця 2. 

Характеристика узагальнюючих показників 

Узагальнюючі 

показники 

Економічна сутність 

узагальнюючого показника 

Коефіцієнти, що 

входять до їх складу 
Коефіцієнт покриття 

Коефіцієнт поточної 

ліквідності 
Рівень 

платоспроможності 

Характеризує фінансові можливості 

підприємства з виконання поточних 

зобов’язань за рахунок різних 

активів 
Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 

Коефіцієнт автономії 

Коефіцієнт фінансової 

стабільності 
Рівень фінансової 

незалежності 

Характеризує ступінь фінансування 

діяльності підприємства за рахунок 

власних та стабільних джерел Коефіцієнт маневреності 

власного капіталу 

Рівень якості 
Характеризує якість активів 

підприємства з врахування їх 

Частка високоліквідних 

активів 
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Коефіцієнт якості 

дебіторської 

заборгованості 

активів ліквідності, джерел формування, 

розміру та якості дебіторської 

заборгованості 

Коефіцієнт чистих 

оборотних активів 

 

 Для формування комплексного узагальнюючого показника за 

кожним з коефіцієнтів визначається ступінь досягнення критичного рівня 

(відношення фактичного значення до критичного). Розрахунок комплексного 

узагальнюючого показника можна провести як середньої арифметичної 

зваженої (10): 







 n

i
i

n

i i

i
i КН

КФ

УП

1

1




      (10), 

iКФ  - фактичне значення і-того коефіцієнту;  

iКН  - критичне значення і-того коефіцієнту; 

i  - вагомість і-того коефіцієнту. 

Проте при використанні такого узагальнюючого показника можуть 

виникати такі ситуації, коли високе (більше за одиницю) його значення може 

бути досягнуте внаслідок суттєвого перевищення критичного значення 

одним або кількома коефіцієнтів за рахунок недостатнього рівня інших. 

Тому, як виняток, може розраховуватися нормативний показник. Під час 

його визначення вводиться додаткова умова: співвідношення фактичного 

значення коефіцієнта та його критичного рівня не повинно перевищувати 

одиниці (11). Таким чином, це співвідношення береться без обмежень, якщо 

його рівень не перевищує одиниці. В іншому випадку, при перевищенні 

співвідношенням одиниці, він дорівнює одиниці. Тобто нормативні 

узагальнюючі показники розраховуються за формулами (10), (11): 
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        (11). 

Розрахований таким чином узагальнюючий показник дає змогу 

оцінювати рівень досягнення усіх критичних значень. Кожний з показників, 

який входить до формули (11), матиме значення менше за одиницю або таке, 

що дорівнює одиниці. Нормативний узагальнюючий показник 

дорівнюватиме одиниці, якщо усі коефіцієнти перебувають на рівні 

критичних значень або перевищують їх. У випадку, коли хоча б один з 

коефіцієнтів не дорівнює необхідному рівню, нормативний показник буде 

меншим за одиницю. Отже, нормативний показник буде змінюватися від 

нуля до одиниці.   

Шостий етап – формування інтегрального показника фінансового 

стану підприємства в залежності від рівня платоспроможності, фінансової 

незалежності та рівня якості активів. Інтегральний показник визначається як 

середня геометрична і може набирати також фактичного та нормативного 

виду в залежності від того, які види узагальнюючих показників 

використовуються при його розрахунку. У першому випадку його верхній 

рівень не обмежується, в другому – не перевищує одиниці. 

Інтегральний показник фінансової стійкості (фактичний) 

розраховується за формулою (12): 
321 321

 
 РАФНРПI      (12). 

Інтегральний показник фінансової стійкості (нормативне значення) 

розраховується за формулою (13): 

321

321








РАФНРПI      (13), 

де I- фінансова стійкість підприємства; 

РП – рівень платоспроможності підприємства; 

ФН – рівень фінансової незалежності підприємства; 

якщо співвідношення <1; 

якщо співвідношення >1. 
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РА – рівень якості активів підприємства; 

1  - коефіцієнт вагомості  рівня платоспроможності підприємства; 

2  - коефіцієнт вагомості рівня фінансової незалежності; 

3  - коефіцієнт вагомості рівня якості активів. 

Розраховуватися може один або обидва показники.  

У випадку, коли потрібно проаналізувати лише відхилення 

узагальнюючих показників, потрібно використовувати нормативний 

інтегральний показник. Якщо нормативний інтегральний показник дорівнює 

одиниці, будь-які відхилення у значеннях фінансових коефіцієнтів відсутні й 

подальший аналіз не доцільний. Якщо ж нормативний інтегральний показник 

менший за одиницю, то необхідно проаналізувати узагальнюючі показники 

за напрямами. 

У випадку, коли потрібно встановити фактичний рівень фінансової 

стійкості підприємства, аналіз слід провести за двома показниками.  

Якщо фактичний інтегральний показник більший або дорівнює  за 

одиницю, а нормативний – дорівнює одиниці, фінансова стійкість 

підприємства перебуває на нормальному рівні. Чим більший фактичний 

інтегральний показник, тим вищий рівень фінансової стійкості підприємства. 

Якщо фактичний інтегральний показник більший або дорівнює 

одиниці, а нормативний  - нижчий за одиницю, фінансова стійкість 

підприємства не може вважатися нормального рівня, оскільки окремі 

узагальнюючі показники не відповідають своїм нормативам. В такому 

випадку необхідно проаналізувати кожний з узагальнюючих показників, 

нижчі за одиницю, а також коефіцієнти, що їх формують. 

Якщо фактичний та нормативний інтегральні показники не 

перевищують одиниці, фінансова стійкість підприємства перебуває на 

незадовільному рівні. Потрібно в такому випадку провести детальний аналіз 

узагальнюючих показників та коефіцієнтів, що їх формують, встановити 
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причини такої ситуації. Даний підхід дає змогу сформувати підхід до 

побудови  фінансової складової системи збалансованих показників.  

 Тому  можемо зробити висновок, що побудова стратегії управління 

щодо забезпечення економічної безпеки підприємства повинна базуватися на 

детальному аналізі фінансової складової системи збалансованих показників. 

Сформовані таким чином управлінські рішення можуть виступати як 

рекомендації щодо  напрямків побудови балансу господарюючого суб’єкту в 

майбутньому періоді. Відповідно до обраної стратегії, можна впроваджувати 

окремі організаційні заходи, направлені на забезпечення економічної безпеки 

підприємства в цілому. Таким чином, гнучка, систематична оцінка і 

діагностика фінансового стану підприємства забезпечить значно більші 

показники виробничої діяльності.  

Отже, побудова та впровадження системи збалансованих показників 

як дієвого інструментарію надасть змогу розробити ефективні стратегічні 

плани забезпечення високого  рівня економічної безпеки підприємства, що є 

однією з найголовніших задач управління.  
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