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Усатенко О. В., Макурін А. А. Ведення бухгалтерського обліку на основі блокчейн для бережливого виробництва
Дана стаття узагальнює аргументи та контраргументи в межах наукової дискусії з питання використання бережливого обліку на виробництві 
з урахуванням сучасних технологій утилізації відходів та використання розподіленого реєстру даних, яким є технологія блокчейн. Основною 
метою дослідження є проведення аналізу щодо виникнення відходів у різних галузях народного господарства України та визначення шляхів їх ути-
лізації. Визначено основні шляхи утилізації відходів та принципи, якими необхідно керуватися під час прийняття рішень. Систематизація літе-
ратурних джерел і підходів дозволила визначити проблеми функціонування бережливих обліку та виробництва. Проаналізувавши запропоновані 
вітчизняними та зарубіжними вченими підходи до впровадження бережливого обліку, доречно зробити висновок, що основною перешкодою для 
становлення системи бережливого обліку є відсутність визначеного методичного підходу до впровадження такої системи. Тому саме активне 
використання технології блокчейн у бухгалтерському обліку надасть можливість зовнішнім користувачам здійснювати контроль за відходами, 
які виникають на виробництві, та прорейтингувати ці підприємства стосовно їх діяльності з утилізації відходів. Актуальність вирішення даної 
наукової проблеми полягає в тому, що для визначення шляхів утилізації відходів необхідно вести їх облік з урахуванням корисності від викорис-
тання відходів. Тому запропоновано використовувати функціональну схему системи бережливого обліку на підприємстві. Важливим напрямом 
дослідження в системі бухгалтерського обліку є виділення бережливого обліку та новітньої концепції управління виробничим підприємством, яка 
спрямована на усунення втрат ресурсів виробництва, –технології блокчейн.
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Усатенко О. В., Макурин А. А. Ведение бухгалтерского учета на основе блокчейн для бережливого производства
Данная статья обобщает аргументы и контраргументы в научной дискуссии по вопросу использования бережливого учета на производстве с 
учетом современных технологий утилизации отходов и использования распределенного реестра данных, которым является технология блок-
чейн. Основной целью исследования является проведение анализа возникновения отходов в различных отраслях народного хозяйства Украины и 
определения путей их утилизации. Определены основные пути утилизации отходов и принципы, которыми необходимо руководствоваться при 
принятии решений. Систематизация литературных источников и подходов позволила определить проблемы функционирования бережливых 
учета и производства. Проанализировав предложенные отечественными и зарубежными учеными подходы к внедрению бережливого учета, 
уместно сделать вывод, что основным препятствием для становления системы бережливого учета является отсутствие определенного 
методического подхода к внедрению такой системы. Поэтому именно активное использование технологии блокчейн в бухгалтерском учете 
позволит внешним пользователям осуществлять контроль за отходами, возникающими на производстве, и прорейтинговать эти предпри-
ятия относительно их деятельности по утилизации отходов. Актуальность решения данной научной проблемы заключается в том, что для 
определения путей утилизации отходов необходимо вести их учет с определением полезности использования отходов. Поэтому предложено 
использовать функциональную схему системы бережливого учета. Важным направлением исследования в системе бухгалтерского учета явля-
ется выделение бережливого учета и новейшей концепции управления производственным предприятием, которая направлена на устранение 
потерь ресурсов производства, технологии блокчейн.
Ключевые слова: бережливый учет, бережливое производство, отходы, утилизация, блокчейн.
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Usatenko O. V., Makurin A. A. Maintaining the Blockchain-Based Accounting for Lean Production
This article summarizes the arguments and counter-arguments in the scientific debate on the use of lean accounting in the workplace, taking into account 
modern technologies of waste disposal and the use of distributed data registry, which is blockchain technology. The main purpose of the research is to analyze 
the occurrence of waste in various sectors of the Ukrainian national economy and determine how to dispose of it. The main ways of waste management and 
the principles that need to be guided in decision-making have been defined. The systematization of literary sources and approaches has helped to identify func-
tioning problems of lean accounting and production. Having analyzed the approaches proposed by domestic and foreign scholars to the introduction of lean 
accounting, it is appropriate to conclude that the main obstacle to the formation of a lean accounting system is the lack of a certain methodical approach to the 
introduction of such a system. Therefore, it is the active use of blockchain technology in accounting that will allow external users to monitor waste generated 
at production plant and to rank production enterprises regarding their waste disposal activities. The relevance of solving this scientific problem is that in order 
to determine the ways waste is disposed of, it is necessary to keep track of these ways along with determining the utility of their use. Therefore, it is proposed 
to use a functional scheme of the lean accounting system. An important direction of research in terms of an accounting system is the allocation of lean account-
ing and the latest concept of management of the production enterprise, which is aimed at eliminating the loss of production resources, blockchain technology.
Keywords: lean accounting, thrifty production, waste, disposal, blockchain.
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Сучасним викликом сьогодення для населення 
нашої держави є дотримання норми Директи-
ви ЄС 1999/31/ЕС [1], яка спрямована на бе-

режливе ставлення до навколишнього середовища, 
дотримання екологічного законодавства щодо ви-
робництва та оброблення відходів, їх утилізації. 

З метою дотримання таких норм у 2017 р. схва-
лено Національну стратегію управління відходами 
в Україні до 2030 року [2]. Прийняття цієї стратегії 
повинно вирішити критичну ситуацію з відходами в 
Україні, яка склалася під час їх накопичення, збері-
гання, переробки, захоронення. Величезні масштаби 
ресурсних витрат і втрат, використання енергетичної 
сировини із застарілими технологіями у виробництві 
впливають на утворення та нагромадження відходів. 
Це все спричинює поглиблення екологічної кризи та 
виникнення складних проблем у сфері управління 
відходами. 

Керівники підприємств і бухгалтери-практики 
приділяють недостатньо уваги обліку відходів на під-
приємстві та їх утилізації. Високий рівень утворення 
відходів, низькі показники їх використання та пере-
робки обумовлені тим, що недостатньо уваги приді-
ляється питанням повторного використання ресур-
сів і використанню сучасних технологій виробництва 
з усунення всіх видів втрат. Водночас детальна орга-
нізація процесу збирання, зберігання, утилізації та 
обліку відходів допоможе не тільки уникнути штраф-
них санкцій у питаннях визначення, обліку та класи-
фікації відходів, але й надасть можливість отримати 
точні результати у визначенні фінансових результатів 
діяльності промислових підприємств. 

Промислові відходи утворюються в усіх галузях 
народного господарства України. Наприклад, у гірни-
чій промисловості та в чорній і кольоровій металургії 
(пил, викришені породи, шахтні породи та води, ме-
тан, шлам, сольові розчини та інше). Будівельна про-
мисловість характеризується такими відходами, як 
будівельне сміття, вийнятий ґрунт під час риття кот-
лованів, бій будматеріалів. Для металопереробної та 
автомобільної промисловості характерні відходи хі-
мікатів і фарби. У сільському господарстві більшість 
відходів можна перетворити на гумус і добрива [3].

Враховуючи значний вплив на навколишнє се-
редовище діяльності промислових підпри-
ємств України та утворення й використання 

промислових відходів виробництва, постає необхід-
ність у налагодженні системи контролю операцій з 
відходами та технологіями виробництва, зменшення 
втрат при умовах обмеження ресурсів. Слід зосереди-
тися на функціонуванні бережливої системи вироб-
ництва та ощадливого обліку. 

Водночас достатньо пильну увагу науковці при-
діляють технології блокчейн. Основна перевага тех-
нології блокчейн перед традиційними принципами 
обліку полягає у відсутності потреб з боку держави 
за здійсненними операціями на підприємстві. Блок-
чейн не має центрального органу, тому операції пе-
ревіряються всіма учасниками системи. Це дозволяє 
спростити процедуру та позбутися посередників. 
Програмний код мережі відкритий, і будь-хто може 
звернутися до нього, але особистість та інша персо-
нальна інформація залишається таємницею. Усе, що 
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бачать творці блоків, – дані по кожній конкретній 
операції. Тобто в подальшому можна бути рейтингу-
вати підприємства стосовно здійснення операцій по 
утилізації відходів. 

Простіше кажучи, якщо технологію впровадити 
в повсякденне життя, то контроль банків, держорга-
нів, аудиторів, контролерів, страхових компаній або 
реєстраторів буде просто не потрібен. Замість того, 
щоб вдаватися до послуг посередників, технологія 
блокчейн дозволить приватним особам, організаці-
ям, комп’ютерам і алгоритмам вільно взаємодіяти 
один з одним [4].

Тому важливим напрямом дослідження в сис-
темі бухгалтерського обліку є використання 
технології блокчейн для бережливого вироб-

ництва, виділення новітньої концепції управління 
виробничим підприємством, яка спрямована на усу-
вання втрат ресурсів виробництва – бережливе ви-
робництво.

Досліджень проблеми впровадження бережли-
вого обліку та виробництва в доробках вітчизняних 
науковців та практиків недостатньо. Разом із тим, 
слід відзначити праці декількох учених. 

Так, Пікінер В. В. дослідив проблему оцінки 
вартості відходів, особливо питання достовірності 
виміру їх вартості. У своєму розумінні відходів автор 
акцентує увагу на тому, що для отримання вигоди від 
відходів у майбутньому, необхідно оцінити їх вар-
тість, але це можливо тільки у зворотних відходах. 
Наприклад, на підприємствах харчової промисловос-
ті в обліку зворотні відходи не обліковують або оці-
нюють та визнають не в момент їх утворення, а вже 
після їх фактичного використання, коли вже точно 
відомо, яка їх частина буде використана для власних 
потреб або реалізована іншим підприємствам. Тобто, 
визнання зворотних відходів доцільно за справедли-
вою вартістю з використанням ринкового методу [5]. 

Романчук К. В., Шиманська К. В. вивчали сис-
теми нормативного регулювання господарських опе-
рацій з відходами. Автори визначили склад госпо-
дарських операцій підприємства на кожному процесі 
поводження з відходами. Вони наголошують на тому, 
що підприємствам необхідно додатково нести витра-
ти на впровадження ресурсозберігаючих та іннова-
ційних технологій з утилізації відходів [6]. 

Гуріна Н. В. класифікувала відходи дерево-
обробних підприємств і запропонувала ввести окре-
мий рахунок 29 «Вторинні матеріальні ресурси» з 
по ділом на аналітичні рахунки [7]. Автор запевняє, 
що в цій промисловості можна використовувати всі 
відходи – від тирси до відрізків шпону – у власному 
виробництві.

Макурін А. А. пропонував свої підходи до вдо-
сконалення законодавства в сфері використання 
блокчейн технології [8]. 

Ярова К. О. досліджувала питання надання 
правового статусу криптовалюті в Україні; наводи-
ла основні відмінності між віртуальною валютою та 
електронними грошима; аналізувала основні умови 
для визначення правового статусу криптовалюти за 
кордоном і в Україні. Держави, які займаються влас-
ними розробками в сфері блокчейна, також схильні 
звертатися до Ethereum. Бразилія у 2018 р. вирішила 
задіяти платформу для обробки петицій. Канада на-
дає своїм громадянам інформацію про використання 
урядових грантів через блокчейн Ethereum, щоб зни-
зити ризики корупції. Швейцарія реєструє цифрові 
ідентифікаційні документи в мережі Ethereum, а Чилі 
використовує її для відстеження даних у своїй енер-
госистемі [9]. 

Корягін М. В. і Чік М. Ю. у своєму досліджен-
ні встановили, що теоретично для впровадження на 
підприємстві системи бережливого обліку необхідно 
зробити десять кроків [10]. 

При вивченні праць у цьому напрямі зарубіжних 
учених, з’ясовано, що достатньо обґрунтованими ідея-
ми у сфері «бережливого обліку» є роботи таких нау-
ковців: B. L. Baggaley, L. Grasso, J. A. Tena, E. Castro  [11], 
M. P. Pepper, T. A. Spedding [12], B. H. Maskell [16] та ін. 

Проаналізувавши праці вітчизняних і зарубіж-
них учених щодо впровадження бережливого обліку, 
доречно зробити висновок, що основною перешко-
дою для становлення системи бережливого обліку 
є відсутність визначеного методичного підходу для 
впровадження такої системи.

Метою даної статті є дослідження системи 
функціонування «бережливого обліку та бережливого 
виробництва» з використанням технології блокчейн. 
Задля досягнення мети необхідно проаналізувати ве-
дення обліку відходів на підприємстві та механізм їх 
утилізації, дослідити проблеми становлення береж-
ливого обліку на підприємстві та вплив управлінських 
рішень на систему обліку щодо переробки відходів. 

В основу бережливого обліку (Lean Accounting) 
покладено концепцію «бережливого виробни-
цтва» (Lean Manufacturing). Таку концепцію 

вперше сформульовано на японських підприємствах, 
і вона має багато факторів успіху. Японія для свого 
успішного розвитку вибрала гармонійне поєднання 
традицій з повністю новими підходами до організа-
ції фінансово-господарської діяльності. Велику увагу 
при цьому приділено утилізації та переробці відходів.

Сьогодні на світовому ринку Японія виступає 
постачальником продукції, що використовується у 
складних наукомістких галузях промисловості, при 
створенні сучасних конструкційних матеріалів. Тому 
вітчизняним підприємствам необхідно використову-
вати досвід організації фінансово-господарської ді-
яльності Японії й інших провідних країн світу.

Високий рівень організації бережливого обліку 
є вже не фактором досягнення успіху, а отриманим 
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результатом. Одержання високого рівня організації 
облікових процесів (як основних, так і допоміжних) 
дозволить підприємству заощадити значний обсяг 
ресурсів. Крім того, що концепція бережливого об-
ліку передбачає принципово нові підходи до культу-
ри управління та організації обліку на підприємстві, 
вона також пропонує набір інструментів, які дозво-
ляють здешевити та прискорити облікові процеси. 
Основними обліковими інструментами є: «точно у 
строк» (just in time), «шість сигм» (Six Sigma), кай-
дзен (концепція безперервного покращення), управ-
ління потоками створення цінностей (value stream 
management), система пока-йоке (Poka-Yoke) – метод 
захисту від помилок, та ін. 

Спільною ознакою концепції «шість сигм», що 
виникла в США, та концепції «бережливого 
виробництва», що виникла в Японії, є спіль-

ний економічний інтерес до окремо взятого бізнес-
процесу, а саме: ставлення японських виробників до 
процесу виробництва, економії ресурсів та перероб-
ки відходів. Саме це суттєво відрізняє їх від багатьох 
попередніх економічних концепцій, які орієнтуються 
на загальний вплив на фінансово-господарську діяль-
ність суб’єкта господарювання, та споріднює їх з еко-
номічними концепціями нового покоління, такими 
як «реінжиніринг бізнес-процесів». Тому концепція 
«шість сигм» та концепція «бережливого виробни-
цтва» ідеально доповнюють один одного [11].

Які основні проблеми концепції «бережливого 
виробництва» можуть бути вирішені постулатами 
концепції «шість сигм»?

1. Концепція «бережливого виробництва» не 
встановлює вимог до форми реалізації концепції та 
необхідного для цього економічного інструментарію. 
Тому успіх концепції «бережливого виробництва» ба-
гато в чому залежить від ініціативності організаційних 
здібностей бухгалтерів-менеджерів, проте при зміні 
менеджера реалізація концепції «бережливого вироб-
ництва може зазнати краху. Концепції «бережливого 
виробництва» бракує формалізованих зобов’язань з 
боку вищого керівництва, формалізованого навчання, 
запланованого виділення та розподілу ресурсів.

2. Концепція «бережливого виробництва» не-
достатньо сфокусована на питаннях користувачів 
(як внутрішніх, так і зовнішніх). Їх вирішення безпо-
середньо не пов’язано з основною метою концепції –  
усуненням втрат і невиробничих витрат. У концеп-
ції «шість сигм» фокус на користувачів – ключовий 
елемент. Це підтверджується тим, що всі основні 
постулати цієї концепції побудовані на відстеженні 
взаємозв’язку параметрів бізнес-процесу та характе-
ристик продукції зі специфікаціями, які встановлені 
користувачами. Ключовий принцип концепції «шість 
сигм» – DMAIC – розпочинається з визначення по-
треб користувачів (Define – визначай, Measure – оці-
нюй, Analyze – аналізуй, Improve – удосконалюй, 
Control – контролюй). 

3. У концепції «бережливого виробництва» де-
фекти та невідповідності визнаються одним із осно-
вних джерел втрат на підприємстві. Водночас у цій 
концепції не розглядаються методи статистичного 
управління бізнес-процесами для усунення втрат. 

Які основні проблеми концепції «шість сигм» 
можуть бути вирішені постулатами концепції «бе-
режливого виробництва»?

1. Дефекти – основна ціль концепції «шість 
сигм» – є тільки одним із багатьох видів втрат на 
підприємствах. У класичній теорії концепції береж-
ливого обліку виділяють сім видів втрат: перевироб-
ництво, очікування, транспортування, діяльність, яка 
не створює додаткової цінності, наявність залишків 
запасів, плинність кадрів, виробництво дефектів. Ін-
шими науковцями виділяються додаткові види втрат. 
Наприклад, «необґрунтована економія», яка полягає 
у використанні дешевої та неякісної сировини й ма-
теріалів; «багатоваріантність побудови бізнес-проце-
сів» як результат використання неуніфікованих еле-
ментів у бізнес-процесах.

2. У концепції «шість сигм» неможливо провести 
паралелі між якістю та задоволенням інтересів корис-
тувачів, з одного боку, та тривалістю і швидкістю ви-
конанням бізнес-процесів – з іншого боку. Водночас 
тривалість бізнес-процесів безпосередньо пов’язана 
із задоволенням інтересів користувачів при отриман-
ні послуг, а для бізнес-процесів виробництва – із ак-
тивами у вигляді запасів, що не використовуються. 

3. Набір інструментів концепції «шість сигм» 
обмежує можливий простір поставлених завдань, які 
можуть бути розв’язані. Покращення бізнес-проце-
сів у рамках концепції «шість сигм» здійснюється, в 
основному, шляхом зниження варіабельності бізнес-
процесів статистичними методами та перепроекту-
вання бізнес-процесів із застосуванням методу DFSS 
(Design for Six Sigma) – проектування для концепції 
«шість сигм». 

Усі вищезазначені можливості повною мірою 
реалізуються концепцією «бережливого ви-
робництва. B. H. Maskell зазначає, що сучасне 

функціонування системи обліку на виробництві зро-
зуміло тільки деяким робітникам підприємства. Нова 
система обліку повинна усувати неоднозначність об-
ліку відходів з облікових процесів та при ретельному 
складанні фінансового звіту [16].

Система повинна дотримуватися принципів об-
ліку GAAP USA та вимог до внутрішньої звітності. 
Фінансова та нефінансова звітність має відображати 
загальний потік вартісних процесів як на підприєм-
стві в цілому, так і по окремому продукту. Важливо 
при побудові такої системи та провадженні на сучас-
них вітчизняних підприємствах видалити процеси, 
які не впливають на збільшення вартості продукції. 
Виходячи з цього пропонуємо функціональну схему 
систему бережливого обліку на виробництві з ураху-
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ванням обліку відходів (рис. 1). Наприклад, переви-
щення пропозиції продукції над її попитом призво-
дить до збільшення запасів, що уповільнює оборот-
ність оборотних засобів. 

При перевиробництві підприємство втрачає 
ресурси, а кінцева мета з реалізації готової (виробле-
ної) продукції так і не буде досягнута) [17]. Ліквідація 
такого процесу, як втрата на виробництві, дозволяє 
налагодити безупинне виробництво, оскільки люди 
отримують заробітну плату під час простою (не з 
вини робітника). 

ВИСНОВКИ
На більшості підприємств, де було досліджено 

перспективи впровадження «бережливого обліку», 
встановлено ряд особливостей.

По-перше, підприємства націлені на швидкий 
результат від впровадження інструментів бережли-
вого обліку, які б не змінювали кардинально ситуацію 
на підприємстві та не вимагали б змін на рівні вищого 
керівництва підприємств.

По-друге, підприємства готові вкладати зна-
чні ресурси в технології та обладнання, які, на думку 
керівників, дозволяють зробити значний ривок, тоді 
як постійне та поступове вдосконалення є тривалим 
процесом з неясним економічним ефектом.

По-третє, промислові підприємства, які пла-
нують впроваджувати інструменти «бережливого 
обліку», недооцінюють важливість філософії «береж-
ливого виробництва», тоді як в основі успіхів Toyota 
лежить саме філософія бережливого виробництва, 
яка передбачає глибоку та всебічну культурну транс-
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СИСТЕМА БЕРЕЖЛИВОГО ВИРОБНИЦТВА

Відходи – матеріали, речовини та предмети, що утворились
у процесі виробництва, частково втратили свої споживчі властивості

та не можуть надалі використовуватися в процесі виробництва
(ст 1. Закону України «Про відходи»)

Оприбуткування зворотних
відходів (Д 209 К 23)

Оприбуткування безповоротних відходів
Витрати на їх утилізацію включаються 
до інших операційних витрат (Д 949)

Укласти договір з підприємством 
на вивезення

Зворотні відходи відповідають 
поняттю «запаси», згідно 

з п. 4 П(с)БО № 9 «Запаси», 
на їх вартість можна зменшити 

собівартість продукції відповідно 
до п. 12 П(с)БО № 16 «Витрати»

за ціною можливого використання безповоротні відходи можуть бути 
визначені як вторинна сировина

Рис. 1. Функціональна схема системи бережливого обліку на підприємстві
Джерело: розроблено на основі [13–15].
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формацію (філософія довгострокової перспективи, 
правильний процес дає правильні результати, збіль-
шення цінності організації шляхом розвитку співро-
бітників і партнерів, постійне вирішення фундамен-
тальних проблем стимулює безперервне навчання 
організації). Якщо «бережливий облік» починається 
з використання простих інструментів зі швидким ре-
зультатом і філософії, провідниками якої є керівники, 
то в персоналу компанії з’являється переконаність в 
ефективності «бережливого обліку», потім зміню-
ються мислення і культура, що дозволяє переходи-
ти до впровадження більш складних інструментів,  
і цикл повторюється.

Ще однією, дуже важливою перевагою тех-
нології блокчейн для здійснення відобра-
ження операцій в обліку відносно утилі-

зації відходів є можливість використання механізму 
смарт-контрактів для автоматизації операцій з дани-
ми. Якщо блокчейн-реєстри містять юридично пра-
вомочні записи, скажімо, про наявні в підприємства 
відходи, то механізм передачі цієї власності, а, по 
суті, процедуру внесення до реєстру запису про ново-
го власника, можна доручити спеціальній програмі – 
смарт-контракту. Вже потім з боку держави простіше 
контролювати шляхи з утилізації відходів на тому чи 
іншому підприємстві.                    
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