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INCREASING INFORMATION OF THE BKG MODEL 
 

Анотація. Матриця BCG - один з найвідоміших інструментів 

управління бізнесом. Матриця Бостонської консалтингової групи 

завоювала популярність завдяки простоті і наочності аналізу 

стратегічних зон господарювання підрозділів компаній на основі двох 

об'єктивних чинників: їх частки на ринку та темпу ринкового зростання. 

Одним з головних досягнень матриці BKG стало те, що вона являє собою 

простий, доступний для розуміння і використання підхід до стратегічного 

аналізу корпоративної діяльності організації. У літературі відзначаються 

наступні основні переваги моделі BKG в порівнянні з іншими стратегічними 

матрицями: наочність отриманих результатів і простота побудови; 

проста і доступність для розуміння; легкість розробки стратегії для 

бізнес-одиниць та інвестиційної політики. Наводяться і головні недоліки: 

неповнота і недостовірність інформації; відсутність прогнозу розвитку 

ситуації; прийняття стратегічних рішень на основі тільки двох факторів 

- частки на ринку і темпі ринкового зростання. У статті досліджено 

використання лінійної нормованої діаграми в оцінці позицій стратегічних 

зон господарювання для підвищення інформативності матриці 

Бостонської консалтингової групи. Запропоновано метод вибору 

економічно доцільного варіанта стратегічних рішень що передбачає 

широке застосування сучасних інформаційних технологій. Висока 

інформативність отриманих результатів для процесу прийняття 

управлінських рішень визначається можливістю візуалізації кордонів 

ефективності варіантів процесів. Всі необхідні розрахунки, як і візуалізація 

послідовних дій, можуть бути виконані в автоматичному 

(автоматизованому) режимі з використання математичних пакетів 

Microsoft Excel або MAPLE. 

Ключові слова: матриця БКГ, неповнота інформації, стратегічні 



International Scientific Journal “Internauka”. Series: “Economic Sciences” 
 http://www.inter-nauka.com/magazine/economy/ 

International Scientific Journal “Internauka”. Series: “Economic Sciences” 
 http://www.inter-nauka.com/magazine/economy/ 

зони господарювання, лінійна нормована діаграма. 
 

Аннотация. Матрица BCG - один из самых известных инструментов 

управления бизнесом. Матрица Бостонской консалтинговой группы 

завоевала популярность благодаря простоте и наглядности анализа 

стратегических зон хозяйствования подразделений компаний на основе 

двух объективных факторов: их доли на рынке и темпа рыночного роста. 

Одним из главных достижений матрицы BKG стало то, что она 

представляет собой простой, доступный для понимания и использования 

подход к стратегическому анализу корпоративной деятельности 

организации. В литературе отмечаются следующие основные 

преимущества модели BKG по сравнению с другими стратегическими 

матрицами: наглядность полученных результатов и простота 

построения; простая и доступность для понимания; легкость разработки 

стратегии для бизнес-единиц и инвестиционной политики. Приводятся и 

главные недостатки: неполнота и недостоверность информации; 

отсутствие прогноза развития ситуации; принятия стратегических 

решений на основе только двух факторов - доли на рынке и темпе 

рыночного роста. В статье исследовано использование линейной 

нормированной диаграммы в оценке позиций стратегических зон 

хозяйствования для повышения информативности матрицы Бостонской 

консалтинговой группы. Предложен метод выбора экономически 

целесообразного варианта стратегических решений предусматривающий 

широкое применение современных информационных технологий. Высокая 

информативность полученных результатов для процесса принятия 

управленческих решений определяется возможностью визуализации границ 

эффективности вариантов процессов. Все необходимые расчеты, как и 

визуализация последовательных действий, могут быть выполнены в 

автоматическом (автоматизированном) режиме с использованием 
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математических пакетов Microsoft Excel или MAPLE. 

Ключевые слова: матрица БКГ, неполнота информации, 

стратегические зоны хозяйствования, линейная нормированная диаграмма. 
 

Summary. BCG Matrix - one of the most useful tools for managing a 

business. The matrix of the Boston Consulting Group has won popularity for 

simplicity and accuracy analysis of strategic zones of the state granting company 

on the basis of two official officials: their parts are based on the current market 

rate. One of the key achievements of the BKG matrix was those that are simpler, 

more accessible, more accessible, and more detailed, before strategic analysis of 

corporate business organization. Literature indicates that there are major 

overhauls of the BKG model in the most strategic matrices: the most clear of the 

results and the simplicity of encouragement; simple and affordable for 

understanding; ease of strategic development for business and investment policy. 

Induced and the main shortcomings: incompetence and lack of information; 

forecasting the development of a situation; Adopting strategic decisions on the 

basis of two factors — parts for the market and the rate of growth. The statistically 

updated state of the art of normal normative diagrams in the estimated position 

of strategic zones of state granting for informative information matrix of the 

Boston Consulting Group. The method of vibrating an economically beneficial 

variant of strategic transfer of transmission is widely spread. High information is 

informative of the results for the process of taking control of the decision to signify 

the possibility of meeting the effectiveness of the process. All the necessary 

rosaries, such as the last few days, can be displayed in the automatic (automated) 

mode using the Microsoft Excel mathematical packages, or MAPLE. 

Key words: BCG matrix, incompleteness of information, strategic 

economic zones, linear normalized diagram. 
 

Метод BCG Matrix (Матриця BCG) - один з найвідоміших 

інструментів управління бізнесом. BCG створив засновник Бостонської 
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консалтингової групи Брюс Д. Хендерсен на початку 70-х років минулого 

століття. Матриця Бостонської консалтингової групи завоювала 

популярність завдяки простоті і наочності аналізу стратегічних зон 

господарювання (СЗГ), підрозділів компаній, на основі двох об'єктивних 

чинників: їх частки на ринку та темпу ринкового зростання. Одним з 

головних досягнень матриці BKG стало те, що вона встановила міцний 

зв'язок між стратегічним позиціонуванням і фінансовими показниками і 

являє собою простий, доступний для розуміння і використання підхід до 

стратегічного аналізу корпоративної діяльності організації [1-3]. Матриця 

BCG має ще одну назву - «Ріст - частка ринку», рис. 1. 
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Рис. 1. Класична матриця BCG 
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- проста і доступність для розуміння; 

- легкість розробки стратегії для бізнес-одиниць та інвестиційної 

політики. 

Разом з тим, наводяться і головні недоліки, серед яких: 

1. Неповнота і недостовірність інформації: 

- модель BCG будується на нечіткому визначенні ринку і частки 

ринку для бізнес-галузей; 

- труднощі збору даних про ринкову частку та швидкість росту 

ринку. 

2. Відсутність прогнозу розвитку ситуації: 

- побудова заснована на аналізі і констатації досягнутого і не може 

без додаткових досліджень дати аналогічну картину для 

майбутнього; 

- матриця BCG дає статичну картину положення СЗГ, видів бізнесу 

на ринку, на основі якої неможливо робити прогнозні оцінки; 

- строго аналітичний підхід до застосування матриці вимагає чимало 

даних, в т.ч. про конкурентів, причому як в минулому, так і в 

майбутньому часі. 

3. Прийняття стратегічних рішень на основі тільки двох 

факторів: частки на ринку і темпі ринкового зростання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Апарат лінійних 

нормованих діаграм (ЛНД) являє собою стовпчасту діаграму метрик ,

, за якими оцінюється об'єкт господарської діяльності з точки зору 

конкурентоспроможності, причому ширина окремого стовпця чисельне 

дорівнює відповідному коефіцієнту вагомості і-й прийнятої метрики (рис. 

2). 

Площа еталонної ЛНД передбачається, що дорівнює одиниці 
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при цьому площа фігури, утвореної складовими частинами ЛНД, 

чисельне дорівнює значенню деякого узагальненого показника, що 

характеризує повноту реалізації функцій підприємства по відношенню до 

обраних конкурентам: 

.                                  (2) 

 

Рис. 2. Загальний вигляд лінійної нормованої діаграми 
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.                                            (5) 

Крім описаних графоаналітичних функцій, елементи діаграм можуть 

виступати функціоналом в різного роду завданнях оптимізації, що 

підтверджує їх практичну значимість і розширює діапазон застосовності в 

задачах управління конкурентоспроможністю [6; 7]. 

Формулювання цілей: використання лінійної нормованої діаграми в 

оцінці стратегічної позиції СЗГ для підвищення інформативності BKG. 

Припустимо, що глобальна система показників підприємства (СПП) 

може бути представлена 10 метриками (табл. 1). 

Таблиця 1 

Характеристики ЛНД системи показників підприємства 

Номер 
структури СПП 

Коефіцієнт 
вагомості  

  

1 Організаційна структура 
управління 

0,07 86% 0,14 

2 Система управління 0,12 85,6% 0,144 
3 маркетинг 0,15 83,8% 0,162 
4 Система організації 

виробництва 
0,13 

80,5% 0,195 

5 Персонал підприємства 0,06 86,9% 0,131 
6 НДДКР 0,1 79,9% 0,201 
7 Фінанси 0,09 85% 0,15 
8 Постачання 0,1 86,4% 0,136 
9 Збут 0,11 86,% 0,14 

10 Облік 0,07 86,8% 0,132 
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У таблиці 1 представлені наступні характеристики: ієрархічна СПП, 

їх відносні коефіцієнти вагомості, - відношення поточних і еталонних 

значень площ для ЛНД; - значення розривів для ЛНД 

СПП. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. ЛНД системи показників підприємства, за даними табл. 1. 

 
Таблиця 2   

Характеристики ЛНД системи показників підприємства для 

стратегічних зон господарювання 

СПП вага  СЗГ №1 СЗГ №2 СЗГ №3 СЗГ №4 СЗГ №5 
Система 
управління 

 
0,2 0,96 0,87 0,96 0,51 0,6 

Маркетинг 0,2 0,7 0,5 0,9 0,4 0,6 
Організація 
виробництва 

 
0,15 0,8 0,8 0,87 0,85 0,92 

Постачання 0,3 0,71 0,96 0,4 0,5 0,7 
Збут 0,15 0,82 0,82 0,65 0,9 0,95 

 

На рис. 4 представлена візуалізація ЛНД СПП для всіх СЗГ корпорації. 
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 СЗГ № 1                  СЗГ № 2           СЗГ № 3          СЗГ № 4              СЗГ № 5 
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Рис. 4.  ЛНД системи показників СЗГ 

 
Висновки і перспективи подальших досліджень. Запропонований 

метод вибору економічно доцільного варіанта стратегічних рішень 

передбачає широке застосування сучасних інформаційних технологій. 

Висока інформативність отриманих результатів для процесу 

прийняття управлінських рішень визначається можливістю візуалізації 

кордонів ефективності варіантів процесів, де особлива увага приділена 

найбільш специфічним ситуацій. 

Всі необхідні розрахунки, як і візуалізація послідовних дій, можуть 

бути виконані в автоматичному (автоматизованому) режимі з використання 

математичних пакетів Microsoft Excel або MAPLE. 
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