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ОснОвні принципи та пОлОЖення мОделЮвання  
Оцінки діяльнОсті підприємства з викОристанням  

збалансОванОї системи пОказників 

мартинова О.в.
харківський національний університет імені семена Кузнеця

уточнено визначення оцінки та проаналізовано принципи моделювання оцінки діяльності підприємства. 
узагальнено принципи оцінки, заснованій на зсП, а також її переваги та недоліки. сформульовано осно-
вні положення моделювання оцінки діяльності підприємства з використання зсП. розглянуто аналітичні 
можливості зсП, як інструменту оцінки та управління діяльністю підприємства. розроблена схема оцінки 
діяльності підприємства та перелік моделей оцінки на основі зсП.
ключові слова: моделювання, оцінка, діяльність підприємства, збалансована система показників, економіко-
математичні методи, переваги та недоліки.

Постановка проблеми. в сучасних склад-
них та мінливих економічних умовах під-

приємства потребують нових методів управління. 
необхідність вдосконалення системи оцінки ді-
яльності підприємства, спричинена підвищенням 
динамічності зовнішніх чинників й посиленням їх 
впливу на внутрішнє середовище підприємства. 
Моделювання оцінки діяльності підприємства – 
це така технологія оцінки, яка здатна збалансо-
вано, комплексно та адекватно відображати тра-
єкторію руху досягнення цілей своїх стратегій 
функціонування та розвитку, достовірно діагнос-
тувати зрушення та зміни, що відбуваються на 
підприємстві. а використання збалансованої сис-
теми для оцінки, яка містить важелі управління 
діяльністю підприємством, дає можливість отри-
мати якісно змодельовану та адекватну оцінку 
для прийняття дієвих управлінських рішень на 
підприємстві.

аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Методологічні та практичні аспекти моделювання 
оцінки діяльності підприємства на основі впрова-
дження системи збалансованих показників в ді-
яльність підприємства були досліджені та по-
глиблені багатьма зарубіжними та вітчизняними 
вченими, такими як: Каплан роберт с. [1], нортон 
дейвид П., Марк греем Браун, нили Энди, ольве 
нильс-горан, М.о. Кизим [2; 3], а.а. Пилипенко, 
П.в. Круш, л.М. Малярець [4; 5], в.М. гриньова, 
М.с. дороніна, Б.г. Міркін, а.н. тіщенко та інші. 

виділення не вирішення раніше частин за-
гальної проблеми. аналіз наукових праць і прак-
тика оцінки діяльності підприємства свідчать про 
недостатній рівень її аналітичного та математич-
ного забезпечення, а також необхідність більш 
детального розгляду питань, пов’язаних з її мо-
делюванням.

мета статті. узагальнення принципів оцінки 
діяльності підприємства на основі зсП, визначен-
ня аналітичних можливостей та математичного 
забезпечення збалансованої системи показників. 
удосконалення відомих підходів до моделювання 
оцінки діяльності підприємства з використання 
зсП та розробка схеми логіки оцінки діяльності 
підприємства. 

викладення основного матеріалу. не зва-
жаючи на те, що оцінка як функція управлін-
ня визначена давно, але на разі поняття оцін-
ки залишається неоднозначним у тлумаченні 

вченими і практиками. Під оцінкою в економіці 
слід розуміти процес визначення та аналізу кіль-
кісних і якісних характеристик об’єктів в еко-
номіці, який необхідно здійснювати у вирішенні 
оперативних, тактичних, стратегічних завдань, 
на основі яких здійснюється ухвалення рішень 
в управлінні функціонуванням та розвитком да-
ного об’єкта.

Моделювання оцінки діяльності підприємства 
дає можливість удосконалити інформаційне за-
безпечення управління діяльністю підприємства. 
а на основі результатів моделювання оцінки ді-
яльності підприємства можна здійснювати стра-
тегічний аналіз.

Моделювання як процес пізнання об’єктів пе-
редбачає реалізацію послідовності етапів, у про-
цесі здійснення яких необхідно дотримуватись 
відомих методологічних принципів, а саме адек-
ватності, динамізму, заміщення й евристичності. 
для використання цих принципів у моделюванні 
оцінки діяльності підприємства на основі збалан-
сованої системи показників слід конкретизувати 
їхній зміст саме для цього процесу (таблиця 1). 

сьогодні неможливо говорити про комплек-
сність оцінки без розгляду збалансованої сис-
теми показників, яка дає можливість комплек-
сно та системно оцінити підприємство в розрізі 
основних сфер його діяльності, взаємозалежність 
та збалансованість показників, які оцінюють 
визначальні фактори не тільки поточного, але 
й майбутнього розвитку підприємства.

впровадження зсП, як інструменту управлін-
ня, здатне системно активізувати функції управ-
ління, які націлені на вирішення існуючих про-
блем кожного окремого підприємства. основним 
призначенням збалансованої системи показників 
є забезпечення функцій збору, систематизації 
й аналізу інформації, що є необхідним для ухва-
лення управлінських рішень. збалансована сис-
тема показників, крім фінансових, включає по-
казники ключових сфер діяльності підприємства. 
це вигідно виокремлює зсП для обґрунтування 
оцінки діяльності підприємства. необхідно від-
значити, що система оцінки, заснована на зсП, 
відповідає узагальненим принципам оцінки, відо-
браженим на рис. 1.

збалансованість вважається основною харак-
теристикою зсП, яка полягає у досягненні узго-
дженості між основними складовими: фінансова, 
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клієнтська, внутрішніх бізнес-процесів, навчання 
та росту, а також узгодженості між короткостро-
ковими показниками й довгостроковими цілями, 
інтересами окремих працівників, підприємства 
в цілому та його клієнтів, внутрішніми показни-
ками і зовнішніми оцінками діяльності підприєм-
ства [2]. отже, збалансованість у зсП має бага-
топлановий характер та виділяє її серед інших 
систем оцінки діяльності підприємства. 

основною метою застосування збалансова-
ної системи показників є забезпечення кіль-
кісної та якісної узгодженості між різними по-
казниками, що допомагають цілісно визначити 
успішність діяльності підприємства. вона надає 
інструмент, засіб та метод управління діяльніс-
тю, який інформаційно, аналітично та методично 
забезпечує його.

оцінка діяльності підприємства на основі зсП 
передбачає використання такого економіко-мате-
матичного інструментарію, як: теоретико-логіч-
ний аналіз; методи експертних оцінок; описова 
статистика; факторний аналіз; багатовимірний 
регресійний аналіз; кореляційний аналіз; метод 
канонічних кореляцій; побудова узагальнюючо-
го показника; оптимізаційні методи; багатокри-
теріальні оптимізаційні методи; методи нечіткої 
логіки. ці аналітичними методи забезпечують 
збалансовану систему показників такими ре-
зультатами [7]: 

1) скорочення багатовимірного простору 
ознак об’єктів; 

2) статистична оцінка взаємозв’язку елемен-
тарних, нових виділених ознак і взаємозв’язку 
в системі складних ознак; 

3) статистична оцінка значущості виділених 
пар складних ознак; 

таблиця 1
уточнення методологічних принципів моделювання оцінки діяльності підприємства

принцип зміст методологічного принципу моделювання оцінки

Принцип 
адекватності

Передбачає необхідність об’єктивної відповідності моделі оригіналу для виконання умови 
об’єктивної істинності знання, модель оцінки діяльності підприємства має адекватно 
відображати всі види діяльності підприємства, які найчастіше розглядаються як підсистеми 
системи діяльності підприємства.

Принцип 
динамізму

вказує на мінливість усіх основних елементів процесу моделювання, тобто у процесі зміни 
цілей дослідження, зміни змістовної сутності об’єкта, зміни якісних рівнів величини ознаки 
необхідно коригувати модель. Модель слід налаштовувати на нові умови і завдання. на 
практиці цей принцип реалізується завдяки моніторингу стійкості та мінливості змістовної 
сутності об’єкта, що моделюється. економіко-математична модель є умовним, наближеним 
образом об’єкта, вираженого за допомогою математичної символіки та співвідношень, 
які описують характеристики стану об’єкта, параметри його функціонування і розвитку. 
таким чином, реальні об’єкти виражаються та описуються завдяки їхнім характеристикам, 
точніше ознакам, які вимірюються за допомогою величин і бувають елементарними та 
складними. Принцип динамізму передбачає відображення в моделі впливу змінної часу, що 
можна здійснити в явному або неявному вигляді. Практично всі види аналізу в економіці – 
і економічний, і фінансовий, і стратегічний – передбачають опис об’єктів за допомогою 
показників, значення яких спостерігаються в динаміці. саме реалізація принципу динамізму 
в моделюванні дозволяє визначати причинно-наслідкові зв’язки та механізми, що важливо 
в моделюванні оцінки діяльності підприємства. дотримання принципу динамізму дозволяє 
об’єктивно розробляти як дескриптивні моделі, так і прескриптивні.

Принцип 
заміщення

виконує посередницьку функцію моделі в дослідженні. те, що модель є не реальним об’єктом, 
а лише його відображенням важливо на практиці, оскільки завдяки моделям здійснюються 
експерименти, проводяться сценарії можливих шляхів поведінки реального об’єкта.

Принцип 
евристичності

спрямовує на розширене відтворення знань, тобто на основі обчисленої моделі отримують 
нові знання про об’єкт, разом із тим відбувається отримання нового знання і вдосконалення 
самої структури моделі та методів моделювання. Щодо дотримання цього принципу, то в 
процесі та в результаті моделювання оцінки діяльності підприємства на основі збалансованої 
системи показників можна виявити резерви ефективності всієї діяльності підприємства; 
усунути «вузькі» місця в різних видах діяльності; діагностувати негативні тенденції до зміни 
процесів та явищ на підприємстві, які призводять до кризових ситуацій; моніторити стан 
нормальної життєдіяльності.

4) визначення значень виокремлених склад-
них ознак у системі;

5) побудова ієрархічної системи складних 
і елементарних ознак, дозволяє отримати комп-
лексну оцінку рівня діяльності підприємства за 
допомогою інтегрального показника на основі 
частинних показників;

6) врахування багатокритеріальності в оцін-
ці діяльності;

7) розробка алгоритму обчислення оцінки 
діяльності підприємства.

завдяки математичним методам та викорис-
танню якісної аналітичної інформації можлива 
розробка досконалого обчислювального алгорит-
му з використанням спеціальних програмних се-
редовищ. 

використання різних економіко-математич-
них методів та спеціальних програмних серед-
овищ робить оцінку діяльності підприємства все-
охоплюючою та точною, що дає можливість для 
прийняття дієвих управлінських рішень.

тільки після ґрунтовного співвіднесення плюсів 
і мінусів впровадження зсП можна приймати рі-
шення про доречність його практичного застосу-
вання. узагальнені переваги та певні недоліки [3] 
та обмеження концепції зсП відображено на рис. 2. 

зсП пропонується розглядати як аналітичний 
інструмент і метод оцінки підприємством, який 
забезпечує його ефективними механізмами ви-
значення та реалізації стратегії підприємства. 
ця система дає можливість не тільки оцінити ре-
зультати діяльності підприємства, а й розробити 
план подальшого розвитку підприємства та його 
поліпшення [4; 5; 6]. зсП забезпечує управління 
різними ключовими процесами, які представлені 
на рис 3. 
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ІНТЕГРОВАНІСТЬ

КОНКРЕТНІСТЬ

ОБ’ЄКТИВНІСТЬ

СИСТЕМНІСТЬ

КОМПЛЕКСНІСТЬ

НАУКОВІСТЬ

ЕФЕКТИВНІСТЬ

СВОЄЧАСНІСТЬ

Система оцінки повинна мати цільовий 
характер та поєднувати специфіку бізнесу й 
пріоритети власників

У процесі оцінки слід використовувати сучасні,
теоретично обґрунтовані методики та заходи

Кінцеві висновки мають урахувати весь спектр 
факторів впливу на об’єкт досліджень та 
відобразити загальні результати діяльності 
підприємства, що зазвичай формуються у двох 
чи трьох взаємозв’язаних сферах

Створення системи оцінки діяльності 
підприємства доцільно тільки на постійній 
основі

Для побудови системи оцінки слід 
користуватися точними, реальними фактами, 
методами та заходами, що мінімізуватиме 
суб’єктивність дослідників чи неточність оцінок

Кожний етап оцінки економічних явищ повинен 
мати конкретне цільове спрямування

Система оцінки має відтворювати реальні 
економічні процеси

Необхідно постійно враховувати динамічність 
діяльності, а також статичний характер будь-
яких оцінок

Потрібно постійно порівнювати позитивні 
наслідки існування системи оцінки та поточні 
витрати на підтримування її функціонування

АДЕКВАТНІСТЬ

УЗГОДЖЕНІСТЬ
Сформована система оцінки не повинна 
призводити до переваг у реалізації певних цілей

рис. 1. узагальнення принципів оцінки діяльності підприємства, заснованій на зсп
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рис. 2. переваги та недоліки впровадження зсп на підприємстві
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Балансування та інтеграція

Зацікавленість 
персоналу

Визначення стратегії

Покращення 
економічного стану

Критерії оцінки

Контроль змін

Кількісна та якісна 
узгодженість

Визначення цілей

балансування та інтеграція всіх показників 
діяльності, які базуються на фінансовій й 
нефінансовій інформації, удосконаленій системі 
зовнішній та внутрішній звітності

постійний контроль змін важливих для 
підприємства факторів, що дає можливість 
точно та вчасно реагувати на виявлені зміни

впровадження критеріїв оцінки ефективності 
прийнятих рішень

орієнтація на покращення економічного стану 
підприємства у довгостроковому періоді

залучення до процесу визначення стратегії 
керівництва підприємства та співробітників, що 
є майбутніми виконавцями стратегічних планів

зацікавленість усього персоналу в безупинному 
кількісному та якісному розвитку підприємства

забезпечення збалансованості інтересів й 
цінностей працівників з глобальними цілями 
підприємства

визначення чітко вимірюваних цілей відповідно 
до обраних стратегій, узгодження їх з 
показниками оцінки діяльності підприємства

забезпечення кількісної та якісної узгодженості 
між різними показниками, які відображають 
успішність діяльності підприємства

Збалансованість 
інтересів та цінностей

Об’єднання 
показників об’єднання системи показників з системами 

мотивації, фінансування, контролінгу та ін.

Ефективна комунікація 
та зворотній зв’язок

забезпечення ефективної комунікації та 
зворотного зв’язку через розповсюдження 
інформації щодо цілей підприємства на всіх 
організаційних рівнях

Вирішення 
оперативних завдань

забезпечення можливості вирішення багатьох 
оперативних завдань

Збільшення прибутковості 
комунікація та зворотній зв’язок

збільшення прибутковості підприємства 
шляхом ефективного планування і 
використання ресурсів

рис. 3. реалізація управлінських процесів завдяки впровадженню зсп

уточнення змісту методологічних принципів 
у моделюванні оцінки діяльності підприємства 
(таблиця 1), а також аналіз процесу моделювання 
оцінки з використанням збалансованої системи 
показників та самої зсП (рис. 1, рис. 3) дозволи-
ло сформулювати відповідні методичні положен-
ня [6], зміст яких узагальнено в таблиці 2.

запропоновані методичні положення дозволя-
ють як реалізувати методологічні принципи в моде-
люванні оцінки діяльності на основі збалансованої 
системи показників, так і вдосконалити аналітич-
не забезпечення економічного аналізу діяльності 
підприємства в сучасних умовах. а відповідне ін-
формаційне забезпечення, основою якого можуть 
бути складові та результати моделювання оцінки 
діяльності, допоможе в розробленні управлінського 
рішення щодо підвищення ефективності діяльності 
підприємства на основі її оцінки [8; 9].

Методичні положення є основою підходу до 
моделювання оцінки діяльності підприємства 

на основі збалансованої системи показників, під 
яким розуміють сукупність методів, методик, 
способів та інструментів, що дозволяють оцінити 
стан і ступінь розвитку діяльності підприємства, 
виявити фактори підвищення її ефективності, 
сформувати рішення щодо стратегічного управ-
ління в кожному виді діяльності на підприємстві. 

отже, організацію моделювання оцінки діяль-
ності підприємства на основі збалансованої сис-
теми показників доцільно здійснювати за відпо-
відною логікою етапів, методів та моделей, які 
наведено на рис. 4.

Практичне використання запропонованих мо-
делей та математичних методів оцінки діяльності 
на основі збалансованої системи показників до-
зволить вирішити проблему управління підви-
щенням ефективності діяльності підприємства, 
розроблення стратегій її розвитку, забезпечення 
інформаційно-аналітичної підтримки управлін-
ських рішень [7]. 
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таблиця 2
Основні положення моделювання оцінки діяльності підприємства з використання зсп

назва положення зміст положення моделювання оцінки діяльності підприємства  
з використанням зсп

Положення 1. 
Змістовна сутність, 

структурно-
функціональна 

модель діяльності 
підприємства.

для об’єктивної оцінки діяльності на основі збалансованої системи показників в 
загальному вигляді її слід подавати таким чином:

ДПП = 〈Ф, В, М, К, ІІ〉,
де ДПП – діяльність промислового підприємства; 
Ф – фінансова діяльність;
В – виробнича діяльність; 
М – маркетингова діяльність;
К – кадрова діяльність;
ІІ – інноваційно-інвестиційна діяльність.

Положення 2. 
Категоріальний 

базис моделювання 
оцінки діяльності 

підприємства на основі 
збалансованої системи 

показників.

збалансована система показників у сучасних економічних умовах діяльності 
підприємств, по-перше, є системою показників, яка адекватно відображає 
діяльність підприємства, що обумовлює об’єктивність її оцінки, по-друге, є методом 
управління, який узгоджує інтереси підприємства та його працівників, по-третє, є 
інструментом стратегічного управління, в якому конкретизуються місія, бачення, 
стратегії, стратегічна карта, на основі яких здійснюються контролінг, моніторинг, 
діагностика, мотивація.
аналіз теоретичних основ збалансованої системи показників та її традиційного 
визначення дозволив розширити це визначення додатковою складовою впливу 
зовнішнього середовища та узгодити її з іншими традиційними складовими: 
фінансовою, клієнтською, внутрішніх бізнес-процесів, навчання та росту персоналу.
у процесі здійснення оцінки в економіці слід враховувати основні методологічні 
підходи: системний, процесний, ресурсний, стратегічний, ситуаційний.
Модель оцінки діяльності підприємства на основі збалансованої системи 
показників є формалізованим поданням за допомогою математичної символіки та 
співвідношень і є математичним відображенням характеристик, явищ, процесів, які 
визначають діяльність на основі системи показників.
Комплекс моделей оцінки діяльності підприємства на основі збалансованої системи 
показників подається як сукупність моделей, які системно описують діяльність у 
статиці та динаміці й визначають її оптимальні величини.

Положення 3. 
Ієрархічна структура 
збалансованої системи 

показників для 
оцінки діяльності 

підприємства.

Комплексність, повномасштабність та адекватність оцінки діяльності промислового 
підприємства забезпечуються ієрархічною системою показників, яка містить 
частинні (фізичні величини і коефіцієнти) та інтегральні показники, що визначають 
елементарні та складні ознаки діяльності.
ієрархічна система показників завжди містить узагальнюючі або інтегральні 
показники. найпростішими і найпоширенішими є методи агрегації числової 
інформації у вигляді суми, середньозваженого, дослідники також застосовують 
адитивну та мультиплікативну згортки частинних показників. складнішими 
методами отримання інтегральних показників є застосування математичних 
методів, серед яких за своїми явними перевагами виокремлюються такі методи, 
як метод таксономічного показника розвитку та метод показника якості. у процесі 
формування набору частинних показників слід дотримуватись ряду вимог, а 
саме: 1) адекватності системи показників завданням дослідження; 2) врахування 
критеріїв діяльності підприємства, перш за все ефективності; 3) чіткості й 
однозначності в обчисленні кожного показника; 4) наявності їх відображення в 
бухгалтерській, фінансовій, управлінській звітності; 5) існування нормативних 
значень та інших визнаних реперних рівнів значень кожного показника; 6) 
узгодженості показників за впливом та взаємозв’язками; 7) адаптивності, тобто 
гнучкого пристосування та налаштування на зміни в зовнішньому середовищі й у 
внутрішніх умовах своєї власної діяльності

Положення 4. 
Ознаковий простір, 

індикатори та 
критерії в моделюванні 

оцінки діяльності 
підприємства на основі 
збалансованої системи 

показників.

Побудована модель тільки тоді має високу статистичну якість, якщо вона 
формувалась у якісному ознаковому просторі. . Моделювання оцінки діяльності 
підприємства на основі збалансованої системи показників здійснюється в її 
ознаковому просторі, який складається з елементарних, складних і латентних 
ознак діяльності, що отримують за допомогою математичних методів і моделей. 
елементарна ознака діяльності підприємства – це її характерна властивість, 
яка структурно визначається не більш ніж двома ознаками, що елементарно 
не визначаються іншими. складна ознака діяльності підприємства структурно 
визначається елементарними або іншими складними ознаками, тобто є 
багатовимірною й зазнає сукупного впливу інших ознак. елементарні ознаки 
вимірюються в метричних і неметричних шкалах. 

Положення 5. 
Багатокритеральність 

в оцінці діяльності 
підприємства.

об’єктивність оцінки діяльності промислового підприємства обумовлюється 
врахуванням декількох її критеріїв. відомо, що частинні критерії можуть 
суперечити один одному, інші діють в одному напрямі, решта – індиферентні. 
Багатокритеріальні оптимізаційні задачі можуть бути як лінійні, так і нелінійні. 
необхідність розв’язання цього типу задач в економіці обумовлюється існуванням 
декількох цілей, які не можуть бути відображені одним критерієм, і потрібно 
знайти таку точку області допустимих рішень, яка мінімізує або максимізує всі 
такі критерії. якщо мова йде не про різнорідні критерії однієї системи, а про 
співставлення однорідних критеріїв різних її підсистем, то такі задачі є задачами 
векторної оптимізації. Процес розв’язування багатокритеріальних оптимізаційних 
задач неминуче пов’язаний з експертними оцінками як самих критеріїв, так і 
взаємовідношень між ними. 



«Young Scientist» • № 11 (63) • November, 2018

Е
К
О
Н
О
М
ІЧ
Н
І 
Н
А
У
К
И

1163

назва положення зміст положення моделювання оцінки діяльності підприємства  
з використанням зсп

Положення 6. 
Ппорівняльний аналіз 
в оцінці діяльності 

підприємства.

оцінка діяльності підприємства на основі збалансованої системи показників 
ґрунтується на порівнянні величин у статиці (в сукупності підприємств) і в 
динаміці (в різні періоди часу). Процедура порівняння передбачає кількісне 
та якісне зіставлення різних властивостей, які виявляються в подібності, 
відмінностях, перевагах, недоліках на двох і більше об’єктах або в динаміці на 
одному об’єкті. 
Порівняння рівнів значень показників в економічному аналізі є однією з 
обов’язкових процедур, оскільки в процесі порівняння визначається кращі 
результати і виявляються резерви, які необхідні для успішного здійснення 
економічної стратегії на підприємстві. саме своєчасне порівняння рівнів величин 
у статиці та динаміці дозволяє вчасно моніторити й діагностувати негативні 
відхилення рівнів значень показників. Порівняння величин ознак здійснюється за 
обсягами, формою, рівнем та періодичністю.

Положення 7. 
Специфікація моделі 
оцінки діяльності 

підприємства на основі 
збалансованої системи 

показників.

важливою умовою моделювання є вибір математичних методів побудови моделей 
та складу системи показників. склад та зміст математичних інструментів у 
моделюванні залежить від цілей дослідження та особливостей концептуальної 
моделі об’єкта. у процесі формування специфікації моделі слід ураховувати мету 
моделювання, а саме оцінку діяльності підприємства за допомогою збалансованої 
системи показників. тому вона має передбачати опис стану характеристик, 
процесів діяльності підприємства. отже, до складу математичних інструментів 
слід включити інструменти описової статистики в умовах визначеності та 
невизначеності. 
оскільки управління діяльністю підприємства здійснюється на основі 
дії механізмів, які, своєю чергою, ґрунтуються на причинно-наслідкових 
взаємозв’язках, то для моделювання оцінки діяльності підприємства необхідно 
використовувати інструменти описової статистики, методи багатовимірного 
статистичного аналізу, такі, як багатофакторний регресійний аналіз, факторний 
аналіз, канонічний аналіз, інтегральний показник на основі таких математичних 
методів, як метод побудови таксономічного показника розвитку або математичний 
метод побудови показника якості. Переваги математичних методів переконують 
у доцільності їх застосування в моделюванні оцінки діяльності підприємства на 
основі збалансованої системи показників.
вибір частинних показників, які слід віднести до збалансованої системи показників 
для оцінки діяльності підприємства, доцільно обґрунтовувати за рекомендаціями 
провідних фахівців з економічного аналізу та економіки підприємства.

Положення 8. 
Розроблення стратегій 
на основі результатів 

моделювання 
оцінки діяльності 

підприємства на основі 
збалансованої системи 

показників.

стратегічне управління – це динамічний процес аналізу, вибору стратегій, 
планування, забезпечення і реалізації розроблених планів, інакше кажучи, це 
процес, який вирішує завдання: визначення місії, перетворення стратегічного 
сценарію і місії у вимірні цілі та завдання, розроблення стратегії для досягнення 
бажаних цільових результатів, реалізація і виконання обраної стратегії, оцінка 
рівня досягнення встановлених цілей та їх коректування. зсП спроможна 
реалізувати всі етапи стратегічного управління та вирішити його відповідні 
завдання.
на основі зсП об’єднується два важливі процеси стратегічного управління: 
бюджетування і стратегічне планування, а також здійснюється удосконалення 
матеріального стимулювання. як інформаційне забезпечення управління на 
підприємстві зсП на основі змісту, а саме ієрархічної структури та значень 
показників наочно відображає як стан діяльності підприємства загалом, так і 
внесок кожного працівника в загальні результати.

Положення 9. 
Вдосконалення 
розроблення 

управлінського рішення 
на основі результатів 

моделювання 
оцінки діяльності 

підприємства на основі 
збалансованої системи 

показників.

Процес моделювання є закінченим, якщо завдяки обчисленої математичної моделі 
можна обґрунтувати та прийняти дієве управлінське рішення. виходячи з цього, 
моделювання оцінки діяльності на основі збалансованої системи показників 
передбачає кінцевим етапом етап розроблення управлінського рішення щодо 
підвищення ефективності діяльності підприємства та вдосконалення управління 
нею. результати моделювання оцінки діяльності підприємства доцільно 
використати практично на всіх етапах розроблення управлінського рішення щодо 
підвищення ефективності діяльності підприємства на основі її оцінки, а саме на 
етапах отримання інформації про ситуацію, встановлення мети, розроблення 
оцінної системи, аналізу ситуації, діагностики ситуації, розроблення прогнозу 
ситуації, генерування альтернативних варіантів рішень, вибору основних варіантів 
управлінських дій, розроблення сценаріїв розвитку ситуації, експертної оцінки 
основних варіантів управлінських дій, колективної експертної оцінки, ухвалення 
рішення особою, яка ухвалює рішення, розроблення плану дій, контролю реалізації 
плану, аналізу результатів розвитку ситуації після управлінських дій.

сформований підхід до моделювання оцін-
ки діяльності підприємства на основі зсП ви-
значає збалансовану систему показників як 
аналітичний метод управління, оцінки в еконо-
міці, моделювання оцінки діяльності, теорети-
ко-методичні положення моделювання оцінки 

діяльності підприємства, сформовані на основі 
аналізу і синтезу сучасних знань та законів еко-
номіки, управління та моделювання. Методич-
ний підхід містить схему взаємозв’язку моделей 
оцінки діяльності підприємства на основі зсП, 
що з практичної точки зору надає вітчизняним 

(закінчення таблиці 2)
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Блок 1. Діагностика поточного стану 
діяльності підприємства

1.1. Формування складу збалансованої 
системи показників. 
1.2. Аналіз тенденцій до зміни значень 
частинних показників діяльності .
1.3. Визначення причинно-наслідкових 
взаємозв’язків у ЗСП.
1.4. Визначення індикаторів та критеріїв 
діяльності підприємства для її оцінки 

Ознаковий
простір моделі 
оцінки діяль-
ності на основі 
ЗСП

Блок 2. Багатокритеріальна оцінка 
діяльності підприємства на основі ЗСП

2.1. Вибір методів багатокритеріальної 
оптимізації.
2.2. Багатокритеріальна оптимізація 
частинних показників з урахуванням 
тенденцій до зміни їхніх значень. 
2.3. Багатокритеріальна оптимізація рівнів 
розвитку складових ЗСП з урахуванням 
взаємозв’язків у системі

Блок 3. Аналіз рівнів розвитку  видів 
діяльності підприємства

3.1. Вибір методу побудови інтегрального 
показника.
3.2. Оцінка видів діяльності підприємства на 
основі інтегрального показника якості

Блок 4. Управління діяльністю підприємства

4.1. Вибір методу прогнозування значень 
показників ЗСП.
4.2. Визначення планових значень 
показників для стратегій діяльності 
підприємства.
4.3. Визначення складових управління та 
формування управлінського рішення щодо 
діяльності підприємства

Теоретико-
логічний аналіз

Інструменти описо-
вої статистики

Багатовимірний 
факторний аналіз

Канонічний аналіз

Метод багатокрите-
ріальної оптиміза-
ції на основі вико-
ристання генетич-
ного алгоритму 

Метод багатокрите-
ріальної оптиміза-
ції мінімакс

Комплекс 
багатокритеріа-
льних моделей 
оцінки 
діяльності 
підприємства на 
основі ЗСП

Удосконалений 
метод побудови 
інтегрального 
показника якості 

Модель оцінки 
рівня розвитку 
діяльності 
підприємства 

Метод кривих 
росту

Багатофакторний 
регресійний аналіз

Методи прийняття 
рішень

Модель вибору 
управлінських 
заходів щодо 
підвищення 
ефективності 
діяльності 
підприємства

рис. 4. схема логіки оцінки діяльності підприємства та переліку моделей оцінки на основі зсп

підприємствам науково обґрунтоване аналітич-
не забезпечення основних функцій управління, 
а саме оцінювання та аналізу.

висновки і пропозиції. таким чином, для 
моделюванні оцінки діяльності підприємства на 
основі збалансованої системи показників запро-
поновано такі методичні положення: 1) струк-
турно-функціональна модель діяльності підпри-
ємства; 2) категоріальний базис моделювання 
оцінки на основі зсП; 3) ієрархічна структура 
зсП; 4) ознаковий простір, індикатори та крите-
рії в моделюванні оцінки діяльності підприємства 
на основі зсП; 5) багатокритеріальність оцінки 
діяльності підприємства; 6) порівняльний аналіз 
в оцінці діяльності підприємства; 7) специфіка-
ція моделі оцінки; 8) розроблення стратегій на 
основі результатів моделювання оцінки діяльнос-
ті підприємства на основі зсП; 9) вдосконален-
ня розроблення управлінського рішення на базі 

результатів моделювання оцінки діяльності під-
приємства на основі зсП.

також проведені дослідження дають змогу 
дійти таких висновків: методологічний рівень 
моделювання зсП для оцінки діяльності підпри-
ємства дозволив уточнити відповідні принципи 
моделювання; концептуальний рівень моделю-
вання зсП для оцінки діяльності підприємства 
поданий як комплекс методичних положень, що 
формують теоретичні основи моделювання; опе-
раційно-методичний рівень поданий як комплекс 
завдань, економіко-математичних моделей і ма-
тематичних методів, аналітико-пізнавальних ін-
струментів.

однак положення про вдосконалення розро-
блення управлінського рішення потребує більш 
детального розгляду та аналізу проблем, які ви-
никають на цьому етапі. саме це стане метою 
майбутніх досліджень. 
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ОснОвнЫе принципЫ и пОлОЖения мОделирОвания 
Оценки деятельнОсти предприятия с испОльзОванием 
сбалансирОваннОЙ системЫ пОказателеЙ

аннотация
уточнено определение оценки и проанализированы принципы моделирования оценки деятельности 
предприятия. обобщены принципы оценки, основанной на ссП, а также ее преимущества и недостат-
ки. сформулированы основные положения моделирования оценки деятельности предприятия с ис-
пользованием ссП. рассмотрены аналитические возможности ссП, как инструмента оценки и управ-
ления деятельностью предприятия. разработана схема оценки деятельности предприятия и перечень 
моделей оценки на основе ссП.
ключевые слова: моделирование, оценка, деятельность предприятия, сбалансированная система  
показателей, экономико-математические методы, преимущества и недостатки.

martynova O.V.
simon Kuznets Kharkiv national university of economics

BAsic principLes And prOVisiOns Of the cOmpAnY's  
eVALuAtiOn mOdeLing using A BALAnced scOrecArd

summary
the definition of estimation has been refined and the principles of modeling the evaluation of enterprise 
activity are analyzed. the principles of evaluation based on Balanced scorecard and its advantages and 
disadvantages are summarized. the main provisions of the modeling of the estimation of activity of the 
enterprise using Balanced scorecard are formulated. the analytical capabilities of Balanced scorecard 
as an instrument for evaluation and management of the enterprise activity are considered. the scheme 
of estimation of activity of the enterprise and the list of models of estimation on the basis of Balanced 
scorecard are developed.
keywords: modeling, estimation, enterprise activity, Balanced scorecard, economic and mathematical 
methods, advantages and disadvantages.


