
Система
збалансованих
показник�в в
стратег�чному
управл�нн�
розвитком
п�дприємства
Про важливість та актуальність
застосування



Система
збалансованих
показник�в
Назва "збалансована система показників" походить від
ідеї розгляду стратегічних заходів на додаток до
традиційних фінансових заходів, щоб отримати більш
"збалансований" погляд на результати діяльності.
Концепція збалансованої системи показників розвинулась
за межі простого використання перспектив, і тепер це
цілісна система управління стратегією.

01 Визначення місії

02 Вибір стратегії 

03 Впровадження 



Складов� ЗСП
Напрями, які розглядаються при формуванні стратегії та
прокращенні оеркмих сфер діяльності підприємства для

досягення поставлених цілей.

01 Фінансовий напрям

02 Клієнський напрям

03 Внутрішні бізнес-процеси

04 Організаційний потенціал



Перспективи
використання

Підвищення організаційного рівня

Що
приводить

до

Оптимізацію внутрішніх бізнес процесів

Що
приводить

до

Зібльшення вподобань споживачів

Що
приводить

до

Покращення фінансових результатів

Основа в методології системи
збалансованих показників, що
дозволяє обрати найефективніші
сфери та оптимізувати ключові
показники ефективності (KPI)

Причинно наслідкові зв'язки



KPI
Ключові
показники
ефективності

організаційні метрики (organizational metrics) — такі,
як задоволеність клієнтів,
фінансові показники (financial metrics) — виручка,
рентабельність і грошовий потік
процесні метрики (process metrics), — продуктивності,
якості і затримки процесу

Вони можуть включати:

Ключові показники ефективності (KPI) стосуються набору
кількісно вимірюваних вимірювань, що використовуються
для оцінки загальної довгострокової діяльності компанії. KPI
спеціально допомагають визначити стратегічні, фінансові та
операційні досягнення компанії, особливо в порівнянні з
досягненнями інших підприємств у тому ж секторі.

 

 

 

 

 



Основні показники ефективності, прив’язані до фінансових звітів, як
правило, фокусуються на доходах і рентабельності. Чистий прибуток,
найбільш перевірений і важливий серед вимірювань, що базуються
на прибутку, представляє він суму доходу, який залишається як
прибуток за певний період після обліку всіх витрат компанії, податків
та виплат відсотків за той самий період.

 Особливості методики
Ключові показники ефективності не обов'язково повинні бути прив'язані
виключно до фінансових даних. Хоча рівень прибутку та боргу є справді
важливими ключовими фінансовими показниками, відносини компанії
як із клієнтами, так і з працівниками є не менш важливими. Загальні
нефінансові показники ефективності включають показники перевезень,
коефіцієнтів плинності працівників, кількості постійних клієнтів
порівняно з новими клієнтами та різні показники якості.  



Застосування методології систем збалансованих показників, при
правильному використані її інструментів дозволить

оптимізувати діяльність підприємства, визначити які сфери
організації потребують покращення, та направити підприємство

на правильний вектор при розробці стратегії діяльності.
І оскільки дана методика використовує широкий спектр

інструментів, її завпровадження є оптимальним варіантом
оскільки вона не тільки спрямована на підвищення операційної

ефективності (покращення якості продукції, зменшення часу
обробки замовлення, тривалості виробничого циклу, зменшення

вартості тощо), а й є інструментом управління стратегією. 

Висновки

KPI

BSC


