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 У статті розкритий характер зв'язку оцінювання та стимулювання 
діяльності працівників та стратегічного розвитку підприємства. Наведені основні 
критерії відбору ключових показників для побудування ЗСП. На основі виділених 
критеріїв розроблений перелік інтегральних показників. 
 

Одаренко Т.Е. / Формирование модифицированной ССП для строительных 
предприятий с использованием модели проекции оценки и стимулирования 
деятельности работников 
 
 В статье раскрыт характер  связи  оценки и стимулирования деятельности 
работников и стратегического развития предприятия. Приведены основные критерии 
отбора ключевых показателей для построения ССП. На основе выделенных критериев 
разработан перечень интегральных показателей. 

 
Odarenko T.E. / Forming of the modified BSI for construction enterprises using the 

model of evaluation projection and stimulation of workers activity 
 

 In the article the character of connection of estimation and stimulation of workers 
activity and strategic development of enterprise is exposed. The basic criteria of  key indexes 
selection for the construction of BSI are presented. On the basis of the selected criteria the list of 
integral indexes is developed. 
 

Постановка проблеми. Сучасний підхід до стимулювання праці 

розглядає її як систему взаємин між власниками, керівниками, працівниками, 

споживачами, державою й іншими зацікавленими сторонами. З цього 

випливає, що класичний апарат стимулювання діяльності працівників усе 

менше задовольняє зростаючі потреби, оскільки базується в основному на 

взаємозв’язані потреб працівника та поточних результатів діяльності 

підприємства, що не відбивають багатьох важливих для менеджменту й 

акціонерів факторів. При цьому на розвиток підприємства впливають 

нематеріальні активи, такі як сильні бренди, знання і досвід ключових 

працівників, володіння просунутими технологіями й інші. В той же час 

виникають труднощі моніторингу довгострокового розвитку компанії, тобто 

відсутній адекватний механізм контролю виконання стратегічного плану. 



 

Керівництво більшості будівельних компаній намагаються передбачити 

ситуацію на кілька ходів уперед, вони розробляють плани розвитку 

підприємства в довгостроковій перспективі і стратегію їхнього досягнення. 

Проблема, однак, складається у відсутності інструмента, що дозволяє 

впливати персоналу на виконання стратегії у всій її повноті. Тому до 

стратегічних планів, на формулювання яких витрачені чималі зусилля, у 

компаніях часто відносяться недостатньо серйозно. Відповідно виникає 

потреба не просто в побудові механізму стимулювання діяльності 

працівників, а в формуванні системи, яка б дозволила збалансувати потреби, 

мотиви, цілі працівника з стратегічними цілями будівельної компанії. За 

кордоном найпоширенішою є система збалансованих показників, яка 

запропонована американськими професорами Р.Капланом і Д.Нортоном - 

Balanced ScoreCard (BSC)[1]. 

Аналіз публікацій. Питаннями модифікації BSC для підприємств різних 

галузей та розглядом основних аспектів цієї проблеми займаються  Лапін 

А.Н. [2], Нелі Е. [3], Адамс К. [3], Кеннерли М. [3], Олве Н.Г. [4], Петри К.-Й. 

[4], Рой Ж. [4], Рой С. [4], Козак Н. [5], Кащеев Р. [6], Грачов В.І. [7], 

Косарева І.П. [7], Прохорова В.В. [7], Кузенко Т.Б. [7], Терещенко О.О. [8],  

Василенко В.О. [9],  Бланк И.А. [10], Поддєрьогін А.М. [11], Кузьмін О. [12], 

Мельник О. [12]. Збалансована система показників Нортона-Каплана за 

декілька років стала найпопулярнішим інструментом вимірювання і 

стратегічного управління бізнесом, який найбільш активно використовувався 

у США, Великобританії, Німеччині та країнах Східної Європи.  

Водночас ажіотаж навколо неї не сприймали французькі менеджери та 

науковці, які вже понад 70 років використовували подібний інструмент – 

tableau de bord (Tb). Як свідчать результати проведеного нещодавно 

опитування, у Німеччині, Великобританії та Італії 98%, 83% та 72% компаній 

відповідно дуже добре ознайомлені із BSC, а у Франції цей показник значно 

нижчий – 41% [12]. Крім цього, якщо у Німеччині, Великобританії та Італії 

не менше 20% підприємств реально використовують BSC, то у Франції це 



 

робить лише одна із 32 компаній (для порівняння: tableau de bord 

використовують майже 100% досліджених компаній). Tableau de bord 

розглядається як інструмент управління, що використовується для вибору, 

документування та інтерпретації об’єднаних причинно-наслідковими 

зв’язками фінансових та нефінансових показників.  

Постановка мети та завдань. Метою даної статті є формування  

збалансованої системи показників для будівельних підприємств та отримання 

її модифікації з використанням моделі проекції оцінювання та стимулювання 

діяльності працівників. 

Відповідно для цього необхідно встановити характер  зв'язку  

оцінювання та стимулювання діяльності працівників та стратегічного 

розвитку підприємства. 

Результати. Р. Каплан і Д. Нортон виділили чотири проекції: «Фінанси», 

«Маркетинг», «Персонал», «Бізнес-процеси».  З їх допомогою збалансована 

система показників ефективності надає схему для перекладу загальної 

стратегії компанії в строки операційного процесу.  

Збалансована система показників (ЗСП) - механізм реалізації стратегії;  

інструмент, що націлює компанію на стратегію довгострокового успіху, який 

переводить бачення компанії та її стратегій у набір взаємозалежних 

збалансованих показників, що оцінюють критичні фактори не тільки 

поточного, але і майбутнього розвитку організації [1]. 

Кожен з даних аспектів повинен містити інформацію про: 

1. цілі, яких прагне досягти організація; 

2. показники, за допомогою яких можна виміряти успішність 

досягнення цілей; 

3. цільові значення показників, які свідчать про 

досягнення/недосягнення поставленої цілі; 

4. стратегічні ініціативи – комплекс заходів, спрямованих на 

ліквідацію так званого «розриву» між фактичними значеннями показників та 

їх цільовими значеннями. Кожна стратегічна ініціатива повинна бути 



 

забезпечена достатньою кількістю ресурсів: людських, фінансових, 

технічних. Стратегічні ініціативи повинні бути визначені для кожного 

показника та сприяти досягненню цільового значення показника. Відповідно 

ініціативи породжують результат, а, реалізація стратегії здійснюється 

шляхом реалізації ініціатив.  

Фінансова складова за стандартною схемою Нортона і Каплана 

включають три фінансових стратегічних напрямки (мети), що ведуть до 

реалізації бізнесу-стратегії: зростання доходу і розширення структури 

діяльності;  скорочення витрат і збільшення продуктивності; використання 

активів і інвестиційна стратегія. Клієнтська складова за стандартною схемою 

Нортона і Каплана визначає коло клієнтів і сегменти споживчого ринку, де 

компанія збирається працювати. Відповідно розробляються стратегії 

збереження клієнтурної бази та сегменту ринку, розширення  клієнтурної 

бази, задоволення потреб клієнта. Складова внутрішніх бізнес-процесів 

визначає види діяльності, найбільше важливих для досягнення цілей 

споживачів і акціонерів. Мета і показники даного розділу СЗП, як правило, 

формулюють після розробки фінансової і клієнтський складових.  

Четверта й остання складова збалансованої системи формулює мети і 

показників, зв'язана з навчанням і розвитком персоналу компанії. Цілі 

перших трьох компонентів ЗСП, що відбивають стан фінансів, клієнтської 

бази і внутрішніх бізнес-процесів, спрямованих на поліпшення діяльності 

компанії. Складова навчання і розвитку персоналу забезпечує підприємство 

відповідною інфраструктурою для досягнення цих цілей. Стратегічні 

завдання четвертого компонента ЗСП є факторами виконання планів, 

поставлених першими трьома. Слід відзначити, що алгоритми встановлення 

стратегічних цілей та алгоритм їх реалізація, досягнення  мають різну 

структуру та направленість.  Так, класичний алгоритм встановлення 

стратегічних цілей (за стандартною схемою Нортона і Каплана) 

представлений на рисунку 1.  



 

 

 Рисунок 1 – Алгоритм встановлення стратегічних цілей 

Алгоритм реалізації даних стратегічних цілей має інший порядок (див. 

рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Алгоритм досягнення стратегічних цілей 

Відповідно, якщо розробка стратегічних цілей спрямована від фінансової 

проекції через клієнтську складову та проекцію бізнес-процесів до складової 

«персонал», то реалізація встановлених цілей починається з реалізації 

стратегічних цілей щодо розвитку та стимулювання персоналу. Тобто без 

формування та приведення в дію механізму оцінювання та стимулювання 
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діяльності працівників підприємства не можлива реалізація загальної 

стратегії. 

На основі вище зазначеного об’єднання всіх чотирьох складових в єдину 

систему дозволяє встановити причинно-наслідкові зв’язки ЗСП (див. рис. 3).  

 
Рисунок 3 - Загальна модель проекції оцінювання та стимулювання 

діяльності працівників  модифікованої збалансованої системи показників 
Виходячи з вищезазначеного, можна сказати, що система оцінювання та 

стимулювання діяльності працівників впливає на  всі чотири складові ЗСП. 

Відповідно загальну модель Р. Каплана та Д. Нортона автор пропонує 

модифікувати (див. рис. 4). 

Для того, щоб стратегічні цілі були досягненні, їх основні аспекти мають 

бути віддзеркалені в системі оцінювання та стимулювання діяльності 

працівників. Це необхідно для узгодження та збалансування мети працівника 

та мети, що поставило перед собою підприємство.  

П. Р. Нівен зазначає, що при впровадженні збалансованої системи 

показників Д. Нортона та Р. Каплана на підприємстві необхідно формувати 

критерії відбору ключових індикаторів [13]. До таких критеріїв, на думку 

автора, доцільно відносити: 

— зв’язок індикаторів зі стратегією розвитку організації у 

довгостроковій перспективі (для керівників організації недостатньо 
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керуватись лише оперативними діагностичними індикаторами, які не 

пов’язані із перспективами розвитку, оскільки у такому випадку процес 

управління розривається на окремі ланки, не спрямовуючись на формування 

довгострокової перспективи розвитку); 

— кількісне вираження індикаторів (індикатори повинні формувати 

чіткі критерії, при цьому недоцільно включати у систему показників такі 

індикатори, які формуються на засадах суб’єктивних експертних оцінок, 

оскільки тоді втрачається об’єктивність оцінювання ситуації); 

— доступність (до системи показників повинні включатись такі 

індикатори, які можна оперативно відстежувати та які не потребують 

значних коштів для їх інформаційного забезпечення); 

— інформаційна прозорість (кожен працівник організації повинен чітко 

розуміти цільову шкалу індикаторів, їхнє тактичне та стратегічне 

призначення); 

— релевантність (індикатори повинні чітко відображати мету 

організації); 

— єдине тлумачення індикаторів (індикатори повинні виключати 

подвійне тлумачення, тому працівникам необхідно пояснювати кожен 

критерій, що використовується на підприємстві). 

  Система індикаторів покликана спрогнозувати, оцінити та 

проаналізувати результативність підприємства у цілому, його підрозділів, 

видів діяльності, використання ресурсів тощо. При цьому під індикаторами 

слід розуміти ключові показники, які цілісно відображають стан та тенденції 

розвитку відповідного об’єкта. 

Однією із проблем впровадження та застосування в організаціях 

системи індикаторів є вибір їх кількості та складу. На окремих підприємствах 

встановлюються індикатори, за допомогою яких прогнозуються та 

оцінюються окремі види діяльності: виробнича, маркетингова, фінансова, 

логістична, зовнішньоекономічна тощо.  
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роботою  

 Рівень ефективності роботи відділу з 
VIP-клієнтами 

 

Зайняти нові сегменти 
ринку 

 Рівень освоєння нових видів діяльності  Співвідношення планових, 
нормативних  і фактичних показників  

 

К
Е
Р
ІВ
Н
И
К
И

, 
Ф
А
Х
ІВ
Ц
І 

Складова бізнес-процесів       

Впровадження інновацій в 
виробничий процес 

 Коефіцієнти матеріалоємності видів 
діяльності основного  виробництва 

 Коефіцієнти витрат матеріально-
технічних ресурсів 

 

Підвищення ефективності 
операційної діяльності  

 Ефективність діяльності загально 
виробничих структурних підрозділів 

 Коефіцієнти якості праці   

Р
О
Б
ІТ

-
Н
И
К
И

 

Розвиток персоналу       
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стратегічної інформації 
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процеси 
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Рисунок 4 - Причинно-наслідкові зв’язки компонентів ЗСП 



 

В умовах обмежених ресурсів в організаціях основним завданням 

системи індикаторів виступає оцінювання та прогнозування використання 

різних видів ресурсів: трудових, матеріальних, енергетичних, інформаційних, 

фінансових. Ресурсне оцінювання здійснюється на усіх рівнях та ланках 

підприємства. 

Щоб обрані індикатори реально відображали стан та тенденції 

розвитку об’єктів, необхідно керуватися їх економічною суттю. Відповідно 

інформація, що призначена для розрахунку індикаторів, більшою мірою 

повинна базуватись на даних управлінського обліку, а не бухгалтерського чи 

податкового. Якість аналітичного матеріалу, який базується на системі 

індикаторів, насамперед залежить від повноти, достовірності та адекватності 

інформаційного забезпечення.  

Якщо на підприємствах окремі індикатори є критеріями для 

матеріального стимулювання, то є загроза приховування реальної інформації 

і подання неправдивої. Крім того, можливий опір з боку працівників при 

впровадженні системи індикаторів, оскільки при цьому збільшується рівень 

відповідальності за ділянку роботи, сегмент, об’єкт, використання певних 

ресурсів тощо. 

Основна складність побудови системи індикаторів на підприємстві 

полягає у необхідності забезпечення її гнучкості та високого рівня 

адаптивності до змін середовища функціонування, а це передбачає чітке 

відстежування та врахування множини взаємозв’язків між усіма показниками 

та відображення прогнозованих змін у функціональних показниках при 

корегуванні цільових стратегічних показників. Під час аналізу досягнення 

фактичних показників порівняно із плановими враховувати можливі 

відхилення трьох типів: зумовлені плануванням, непередбачуваними змінами 

в умовах діяльності, порушеннями та недотриманням вимог щодо 

виробничо-господарської діяльності. 

Цілі й показники цієї системи формуються залежно від світогляду і 

стратегії кожної конкретної компанії. Її діяльність розглядають за чотирма 



 

критеріями: фінансовим; взаємовідносинами з клієнтами; внутрішніми 

бізнес-процесами, а також навчанням і розвитком персоналу. Якщо 

проаналізувати логіку причинно-наслідкових зв’язків в основному бізнес-

процесі підприємства, то спостерігатиметься такий «ланцюжок» подій. 

Досягнення стратегії підприємства оцінюється ключовим показником 

прибутковості на вкладений власниками в бізнес капітал. Чим енергійніше і 

стабільніше покупці купують продукцію підприємства, тим більший цей 

індикатор. На сучасних ринках, де пропонуються доволі стандартизовані й 

уніфіковані товари, дедалі більше значення набувають не стільки 

характеристики продуктів, скільки організація підприємством процесів 

реалізації, обслуговування покупців та інших внутрішніх бізнес-процесів. Усі 

процедури підприємства виконують конкретні люди, які мають володіти 

певними навичками, знаннями і досвідом.  

Збалансована система показників покликана оцінити роботу і 

організації загалом, і її окремих служб над створенням споживчої вартості, 

внеску кожного підрозділу в досягнення результату підприємства. 

Оцінювання роботи здійснюється на основі досягнення підрозділом 

конкретних показників. Таким чином створюється механізм, який усебічно й 

максимально конкретно оцінює результати діяльності підприємства та його 

працівників, продукує більш досконалу систему оцінки їх економічного 

внеску. А це дає додаткові підстави для об’єктивності оплати праці 

працівників підприємства.  

Головна перевага економічної системи мотивації побудованої на основі 

ЗСП полягає в тому, що вона працює постійно: прагнучи заробити більше, 

персонал активніше сприяє розвитку компанії, а зі зростанням компанії в 

працівника з’являється можливість заробляти ще більше. Крім того, система 

відображає максимально чітку й адекватну картину результативності, а отже, 

й від переліку кожного робочого місця: від посади топ-менеджера до посади 

секретаря.  



 

Але на підприємствах завжди присутній розподіл працівників перш за 

все за видами діяльності, за підрозділами, що займаються даними видами 

діяльності, за впливом на виробничий процес  і лише потім за категоріями 

працівників (див. рис. 5).  

 

 
 
Рисунок 5 - Розподіл працівників на підприємствах будівельної галузі 
 
Відповідно, на основі виявлення причинно-наслідкових зв’язків ЗСП та 

особливості розподілу працівників на підприємствах будівельної галузі 

автором пропонується схема інтеграції складових механізму оцінювання та 

стимулювання діяльності працівників підприємства та ЗСП (див. рис. 6). На 

основі побудованої схеми та в залежності від встановлених стратегічних 

цілей автор пропонує виділити цільові показники, на які будуть впливати 

виділені індикатори (див. рис. 7). 
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Рисунок 6 - Інтеграція складових механізму оцінювання та стимулювання діяльності працівників підприємства та ЗСП 

ХАРАКТЕР РОБІТ (Аі) 
Складність робіт; 
Напруженість; 
Відповідальність; 
Шкідливість умов праці; 
Робота в різних регіонах країни і за кордоном (вахта, 
зміна) 

ХАРАКТЕРИСТИКА ШВИДКОСТІ ВИКОНАННЯ 
РОБІТ (Сі) 

Рівномірний розподіл робіт за часом; 
Рівноприскорений (рівноуповільнений) розподіл робіт 
за часом; 
Розподіли виконання робіт із змінним прискоренням; 
Розподіл робіт по експоненті (чим далі в часі виконання 
певного типу робіт від початку будівництва, тим 
більшу важливість вони мають); 
Розподіл з уповільненням зростання в кінці періоду. 

Коефіцієнт сезонності-актуальності (Ls) 

С
ти
м
ул
ю
ва
нн
я 

 д
ія
ль
но
ст
і р
об
іт
ни
кі
в 

ос
но
вн
ог
о 
ви
ро
бн
иц
тв
а 

 

Коефіцієнт, що характеризує рівень кваліфікації 
працівника (Коц1) 
Коефіцієнт, що характеризує рівень професійної 
освіти працівника (Коц2 ) 
Коефіцієнт, що характеризує стаж роботи 
працівника (Коц3 )   
Коефіцієнт, що характеризує рівень 
відповідальності працівника (Коц4 ) 
Коефіцієнт, що характеризує рівень управлінської 
роботи (Коц5 ) 
Коефіцієнт, що характеризує число робітників, які 
знаходяться в підпорядкуванні працівника (Коц6 ) 
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Додаткова відповідальність 

КЛІЄНСЬКА СКЛАДОВА: 
• формування календарного плану 
виконання заказів;  
• формування портфелю заказів; 
• розширення бази клієнтів; 
• підвищення відсотку 
прибуткових для підприємства 
клієнтів. 

БІЗНЕС – ПРОЦЕСИ: 
• впровадження інновацій; 

• оптимізація операцій; 

• здійснення після реалізаційного 
обслуговування; 

ФІНАНСОВА СКЛАДОВА: 
• підвищення рентабельності 
діяльності підприємства; 
• збільшення обсягу прибутку; 
• зміцнення фінансової стійкості; 
• підвищення вартості компанії. 
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Рисунок 7 - Вплив складових механізму оцінювання та стимулювання діяльності працівників підприємства на основі 
цільових показників ЗСП 

ХАРАКТЕР РОБІТ (Аі) 
Складність робіт; 
Напруженість; 
Відповідальність; 
Шкідливість умов праці; 
Робота в різних регіонах країни і за кордоном (вахта, 
зміна) 
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РОБІТ (Сі) 

Рівномірний розподіл робіт за часом; 
Рівноприскорений (рівноуповільнений) розподіл робіт 
за часом; 
Розподіли виконання робіт із змінним прискоренням; 
Розподіл робіт по експоненті (чим далі в часі виконання 
певного типу робіт від початку будівництва, тим 
більшу важливість вони мають); 
Розподіл з уповільненням зростання в кінці періоду. 
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роботи (Коц5 ) 
Коефіцієнт, що характеризує число робітників, які 
знаходяться в підпорядкуванні працівника (Коц6 ) 
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Додаткова відповідальність 

КЛІЄНСЬКА СКЛАДОВА: 
• формування календарного плану 
виконання заказів;  
• формування портфелю заказів; 
• розширення бази клієнтів; 
• підвищення відсотку 
прибуткових для підприємства 
клієнтів. 

БІЗНЕС – ПРОЦЕСИ: 
• впровадження інновацій; 

• оптимізація операцій; 

• здійснення після реалізаційного 
обслуговування; 

Залежно від специфіки 

ФІНАНСОВА СКЛАДОВА: 
• підвищення рентабельності 
діяльності підприємства; 
• збільшення обсягу прибутку; 
• зміцнення фінансової стійкості; 
• підвищення вартості компанії. 
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Для збалансування цільових показників та індикаторів можна 

використовувати  процесний підхід з використанням методу математичного 

програмування на основі коефіцієнтів чутливості. 

Множина дрібніших підпроцесів формує основні процеси. В основних 

процесах, як правило, задіяна більшість підрозділів будь-якої компанії. 

Кожний підрозділ виконує свою роль у тому або іншому процесі. Таким 

чином, складається враження, що основний процес перетинає по горизонталі 

організаційну структуру всієї компанії. Процесний підхід у компанії - це 

розгляд всієї діяльності компанії як мережі взаємодіючих процесів, що 

протікають всередині організаційної структури компанії і реалізують мету її 

існування. Методи математичного програмування дозволяють швидко 

створити інтерактивні системи показників на базі технологічної платформи, 

такі системи застосовуються для оцінювання діяльності окремих працівників, 

груп та всієї установи шляхом порівняння поточних показників із 

запланованими, стратегічними. Але просте співставлення дозволяє лише 

констатувати фактичну ситуацію, що склалась на підприємстві, для 

виявлення рівня ефективності пропонованого механізму оцінювання та 

стимулювання діяльності працівників, на думку автора, необхідно 

відстежувати вплив складових механізму на основні цільових показників 

ЗСП. Це може здійснюватися через коефіцієнти чутливості. Відповідно 

співставлення поточних фактичних коефіцієнтів чутливості з стратегічними, 

плановими має бути основою математичного програмування з урахування 

специфіки бізнес-процесів. Для розрахунків коефіцієнтів чутливості 

використовуються наступні формули: 

- середній коефіцієнт зростання індикатора: 

 

11
21 ...КЗII −− =×××= n

n
n

n КЗІПКЗІКЗІКЗ , 

 
де IКЗ - середній коефіцієнт зростання індикатора;  

КЗІ1, КЗІ2...КЗІn - коефіцієнти зростання індикатора відповідно за n-й період; 



 

n - кількість періодів; 

- середній коефіцієнт зростання цільового показника: 

 
11

21 ... −− =×××= n
n

n
n КЗЦППКЗЦПКЗЦПКЗЦПКЗЦП , 

 
де КЗЦП  - середній коефіцієнт зростання цільового показника; 

КЗЦП1, КЗЦП2...КЗЦПn - коефіцієнти зростання цільового індикатора 

відповідно за n-й період;  

n - кількість періодів. 

 Коефіцієнт чутливості – співвідношення коефіцієнта зміни цільового 

показника до коефіцієнта зміни індикатора: 

 

КЧ  = 
КЗІ

КЗЦП
. 

 
Даний підхід доцільно застосовувати для великих підприємств та 

корпоративних об’єднань. 

Так, наприклад, для розрахунку коефіцієнтів чутливості впливу  

механізму оцінювання потенціалу робітників  на досягнення стратегічних 

цілей проекції «Фінанси» на підприємстві АТЗТ «Спецбудмонтаж» були 

застосовані показники приведені в таблиці 1. 

Для полегшення розрахунків і застосування ЗСП корпорацією Microsoft 

була розроблена спеціальна програма. Програма Federal Agency Balanced 

Scorecard Solution — це рішення від корпорації Microsoft у галузі 

збалансованих систем показників. Автоматизація збалансованої системи 

показників створює такі можливості: 

1. удосконалення управління ресурсами; 

2. раціоналізація процесу визначення стратегічних напрямків діяльності; 

3. візуалізація стратегій та завдань установи; 

4. розширення можливостей співробітництва та спільного використання 

знань; 



 

5. підвищення швидкості та якості процесу ухвалення рішень; 

6. отримання доступу в режимі реального часу до ключових показників 

ефективності; 

7. поліпшення контролю за діяльністю установи. 

Для середніх підприємств об'єднання численних показників у єдиний 

індекс - прекрасний спосіб консолідації і спрощення звітності. Однак, 

подібна практика агрегування даних у єдиний показник усе-таки  є 

ризикованою, оскільки узагальнена статистика часто може ховати деякі 

внутрішні тенденції, що видні тільки за допомогою додаткових показників. 

Бажання максимальне спростити базу даних часто приводить до втрати 

необхідного ступеня деталізації інформації. Таким чином, можна не виявити 

області, що вимагають втручання доти, поки проблеми не стануть настільки 

серйозними, що вплинуть на зведений індекс. Але якщо розрахунки 

інтегральних показників будуть проводитися  за допомогою комп’ютерної 

програми, яка дозволить переглянути основні складові інтегрованого 

показника, також проглянути показники, ті що вище норми та ті що нижче 

норми, то можна відстежувати розвиток економічних процесів і виявляти та 

попереджати негативні фактори.  

Слід відмітити, що згідно специфіці будівельного підприємства персонал 

поділяють на працівників основного виробництва, загальновиробничий 

персонал та адміністративний персонал. Впровадження факторів досягнення 

результатів (випереджальних індикаторів) передбачає розрахунок 

інтегральних показників оцінки ефективності діяльності підприємства (див. 

табл. 2). Проведення моніторингу трендів загального індексу задоволеності 

персоналу на всіх рівнях організації не означає, що втрачається деталізація 

процесів оцінювання, бо додаткові дані як і раніше знаходяться в базі (на той 

випадок, якщо вони комусь знадобляться). 

 



 

Таблиця 1 
Розрахунок коефіцієнтів чутливості для здійснення математичного програмування ЗСП 

Стратегічні цілі Цільові 
показники 

Формула 
розрахунку  
цільового 
показника 

Формула 
розрахунку 
коефіцієнта 
чутливості 

Формула розрахунку 
індикаторів 

Індикатори 

КЧ = 
КЗІ

КЗЦП
. 

 

Параметри, що обумовлені 
режимом роботи, 
обсягом робіт - ∑Рв, 
трудових витрат - ∑Qв, 
чисельність робітників - 
∑Nв, тривалість робіт - 
∑Тв, за плановими 
періодами t1,t2…tі 

Своєчасне 
виконання 
календарного плану 
виконання заказів 

вчасність 
виконання 
робіт, за 
встановленим 
терміном  

Відсоток 
своєчасного 
виконання плану 
робіт за п-й період 
(tn) згідно строкам 
встановленим в 
контракті 
Тп = tn факт/tn план 
 

1−=

=
n

nКЗЦПП

КЗЦП

 

КЧ = 
КЗІ

КЗЦП
. 
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3)Квп = 
мах
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4)
1- ККЗІ n

вn ∏=  

Показники, що оцінюють 
хід роботи фактичне 
значення: обсяг робіт - 
∑Рв, трудовитрати - ∑Qв, 
чисельність робітників - 
∑Nв, тривалість робіт - 
∑Тв за запланованими 
періодами 

Формування 
портфелю заказів 

виконання 
встановленого 
обсягу 
будівельних 
робіт 

Відсоток виконання 
плану робіт за п-й 
період (Sn) згідно 
умов контракту 
Тп = Snфакт / Snплан 

1−=

=
n

nКЗЦПП

КЗЦП

 

КЧ = 
КЗІ

КЗЦП
. 

 

RН.В.= Хв - Хг, 
Хв, Xг – середньоарифме-
тичні характеристики 
вибіркового і генерального 
рядів показників. 
Кнв = RН.В.

ф/ RН.В.
пл 

1- ККЗІ нв
n ∏=  

Межі реалізації 
невикористаних 
можливостей: потужність в 
натуральному виразі (∑Хв) 
та трудовому вимірі 
(∑Хвтр) 



 

Таблиця 2 
Основні інтегральні показники  для впровадження модифікованої ЗСП з використанням моделі проекції 

оцінювання та стимулювання діяльності працівників  
№ 
п/п 

Категорії 
працівників 

Показник 
Формули 
розрахунку 

Складові 
Нормативні 
показники 

1 2 3 4 5 6 
А Адміністративний персонал 

А1 
Керівники 
підрозділів 

Інтегральний показник (Іа1) Іа1 = Іа2*Іа3  

А2 
Фахівці  

Інтегральний показник (Іа2) 
В залежності від специфіки (бухгалтерія, відділ збуту, 

відділ планування, фінансовий відділ) 

А3 

Робітники  

Інтегральний показник (Іа3) 
Іа3 = Бз/Бад 

 

Бз, Бад – відповідно загально 
можлива кількість балів та бали, що 

виставив адмінперсонал 
за роботу. 

Норматив 1-0. 
Перевищення 
норми більше 1 

В Загальновиробничий персонал 

В1 
Керівники 
підрозділів Інтегральний показник (Ів1) Ів1 = Ів2*Ів3  

Норматив 1-0. 
Перевищення 
норми більше 1 

В2 

Фахівці  

Інтегральний показник (Ів2): 
індекс задоволеності робітників 
основного виробництва (Ізов); 
індекс економії витрат (Івте). 

Ів2 = Ізк* Івте* Іпр 
 

Ізов = Тплк/Тфк 
 

Івте = ∆Втф/ Вт ф 

 
 

Тплк, Тфк  – відповідно строк 
виконання контракту плановий та 

фактичний; 
∆Втф – економія витрат; 
Вт ф –фактичні витрати. 

 

 
 
 
 
 



 

Продовж. табл. 1 
1 2 3 4 5 6 

В3 

Робітники  

Інтегральний показник (Ів3): 
індекс витрат (Івт); 
індекс задоволеності 
робітників основного 
виробництва (Ізов) 

Ів3 = Івт* Ізов 
 

Івт = Вт пл./Вт ф; 
 

Ізов = (Тпл/Тф) 
*(Бз/Бов) 

 
 

Вт пл., Вт ф – відповідно 
планові та фактичні витрати; 
Тпл, Тф  – відповідно строк 
виконання робіт плановий та 

фактичний; 
Бз, Бов – відповідно загально 
можлива кількість балів та 

бали, що виставили працівники 
основного виробництва за 

роботу. 

 

С Персонал основного виробництва 

С1 
Керівники 
підрозділів Інтегральний показник (Іс1) Іс1 = Іс2*Іс3  

Норматив 1-0. 
Перевищення норми 

більше 1 

С2 

Фахівці  Інтегральний показник (Іс2): 
індекс задоволеності клієнта 
(Ізк); 
індекс економії витрат (Івте); 
індекс премії передбаченої 
контрактом за дострокове 

завершення будівництва (Іпр) 

Іс2 = Ізк* Івте* Іпр 
 

Ізк = (Тплк/Тфк) 
 

Івте = ∆Втф/ Вт ф 

 
Іпр = ПР/ Вт ф 

Тплк, Тфк  – відповідно строк 
виконання контракту плановий 

та фактичний; 
∆Втф – економія витрат Вт ф –

фактичні витрати. 

С3 

Робітники  

Інтегральний показник (Іс3): 
індекс витрат (Івт); 
індекс задоволеності клієнта 
(Ізк) 

Іс3 = Івт* Ізк 
 

Івт = Вт пл./Вт ф; 
 

Ізк = (Тпл/Тф) 
*(Бз/Бкл) 

Вт пл., Вт ф – відповідно 
планові та фактичні витрати; 
Тпл, Тф  – відповідно строк 
виконання робіт плановий та 
фактичний; Бз, Бкл – відповідно 
загально можлива кількість 
балів та бали, що виставив 

клієнт за роботу. 

Норматив 1-0. 
Перевищення норми 

більше 1 
 

 



 

Кожне з будівельних підприємств на практиці має свою специфіку 

застосування ЗСП. Для великих підприємств автор пропонує використання 

саме інтегральних показників. Але при практичному впровадженні цієї 

системи на менших підприємствах на думку автора, збалансована система 

має складатися з натуральних, тобто несинтетичних, показників. 

Побудова збалансованої системи показників є досить складним 

процесом, що поділяється на кілька етапів. В даному випадку пропонується 

механізм застосування економіко-математичних методів в процесі 

формуванні системи показників у межах певного аспекту діяльності 

підприємства. Цей процес зводиться до трьох послідовних кроків:  

1) вибір кількох основних характеристик в рамках певного аспекту 

діяльності підприємства (до восьми характеристик); 

2) складання якнайбільш повного переліку показників (ознак), що 

найбільш адекватно відображують сутність кожної характеристики з 

урахуванням специфіки даного підприємства; 

3) вибір показника-репрезентанта для кожної характеристики. 

На кроці три фактично відбувається редукція простору ознак. В ситуації, 

коли вибір між показниками не є очевидним, редукцію простору ознак 

доцільно здійснити за допомогою економіко-математичних методів. В такому 

випадку вибір одного показника з групи однотипних є неповною редукцією 

простору ознак, яку, на думку автора, доцільно реалізувати за допомогою 

методу центру ваги [14].  

Сукупність показників-репрезентантів, сформована за допомогою 

методу центру ваги, є системою показників, що адекватно характеризує 

певний аспект діяльності підприємства в рамках збалансованої системи 

показників. 

Висновки. На думку автора, позитивним буде використання ЗСП для 

розбудови системи контролінгу в організаціях, завданням якої є 

встановлення пріоритетів в чотирьох групах ціле-показників, а також 

забезпечення підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності. 



 

Стандарти, розроблені в межах ЗСП, можуть стати надійним орієнтиром 

щодо визначення змісту основних складових стратегії підприємства. 

Глобалізований характер ЗСП дозволить працівнику оцінити своє місце та 

власні можливості щодо участі в реалізації стратегії підприємства, або 

відмовитися від неї. Таким чином, збалансована система показників виступає 

та функціонує, в тому числі, і як універсальна система управління 

підприємством. 
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