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Використання системи збалансованих показників для запровадження соціальної
відповідальності об’єднаних територіальних громад
В умовах децентралізації місцеві органи влади набувають більше прав та можливостей для
використання різних типів ресурсів, збільшуючи ступінь відповідальності (включаючи соціальну
відповідальність) за використання ресурсів. Метою статті є виявлення наслідків реформи
децентралізації для показників фінансування об’єднаних територіальних громад (ОТГ), що
відображають їх загальну соціально-економічну ситуацію, а також характер останньої, для
пристосування системи збалансованих показників до характеру функціонування ОТГ та розробки
стратегічної карти ОТГ. Автори вказують на те, що система збалансованих показників є аналітичним
інструментом для забезпечення впровадження поняття соціальної відповідальності ОТГ. За
результатами дослідження було розроблено систему збалансованих показників для ОТГ, яка включає
в себе такі блоки: внутрішні бізнес-процеси, фінансування, постачальники послуг, споживачі послуг,
бізнес-середовище. Стаття робить внесок у розробку стратегічної карти ОТГ на основі системи
збалансованих показників, пристосованої до особливостей ОТГ. Стратегічна карта дає можливість
зв’язати стратегічні цілі ОТГ з блоками розробленої системи збалансованих показників та дозволяє
успішно запровадити поняття соціальної відповідальності ОТГ в умовах необхідності досягнення
стійкого розвитку.
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Использование системы сбалансированных показателей для внедрения социальной
ответственности объединенных территориальных общин
В условиях децентрализации местные органы власти приобретают больше прав и возможностей для
использования разных типов ресурсов, увеличивая степень ответственности (включая социальную
ответственность) за использование ресурсов. Целью статьи является выявление последствий
реформы децентрализации для показателей финансирования объединенных территориальных общин
(ОТО), отображающих их общую социально-экономическую ситуацию, а также характер последней,
для приспособления системы сбалансированных показателей к характеру функционирования ОТО и
разработки стратегической карты ОТО. Авторы указывают на то, что система сбалансированных
показателей является аналитическим инструментом для обеспечения внедрения понятия социальной
ответственности ОТО. По результатам исследования была разработана система сбалансированных
показателей для ОТО, включающая в себя такие блоки: внутренние бизнес-процессы,
финансирование, поставщики услуг, потребители услуг, бизнес-среда. Статья делает вклад в
разработку стратегической карты ОТО на основе системы сбалансированных показателей,
приспособленной к особенностям ОТО. Стратегическая карта дает возможность связать
стратегические цели ОТО с блоками разработанной системы сбалансированных показателей и
позволяет успешно внедрить понятие социальной ответственности ОТО в условиях необходимости
достижения устойчивого развития.
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