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ТЕХНОЛОГІЯ БЛОКЧЕЙН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ
В ПРОЦЕСІ БЮДЖЕТУВАННЯ, ОРІЄНТОВАНОГО НА РЕЗУЛЬТАТ
Постановка проблеми. В умовах турбулентного середовища виникає необхідність зберігання та підвищення ефективності управління бюджетним процесом
будівельного підприємства. Одним з інструментів,
який дозволяє управляти ефективністю та результативністю за допомогою своєчасного коригування бюджетів, є система бюджетування, що орієнтована на
результат (БОР), яка має бути побудована з використанням сучасних ІТ-технологій. Використання ІТтехнологій у сфері фінансів обумовлено великим обсягом оперативної та аналітичної інформації, яка
формується в процесі діяльності будівельного підприємства. Пропонована ІТ-технологій повинна не тільки
відображати оперативні результати діяльності, нести
аналітичну інформацію стосовно діяльності, доступу
до ресурсі та визначення ступеня ризикованості, але й
контролювати та забезпечувати безпеку системи від
втрати даних або шахрайства. Таким вимогам відповідає технологія Blockchain. Визначення сутності технології Blockchain та можливість використання технології Blockchain в системі управління бюджетуванням,
орієнтованим на результат, в процесі розрахунків з постачальниками ресурсів і є предметом розгляду в даному дослідженні.
Аналіз останніх досліджень та публікацій з обраної
тематики дозволив встановити, що існують роботи, в
яких розглядається технологія Blockchain. Наприклад
у роботі [8] досліджено можливості вирішення деяких проблем управління державними фінансами за
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допомогою впровадження інноваційної технології
Blockchain; охарактеризовано сутність та особливості
технології Blockchain; розглянуто питання удосконалення системи державних закупівель, управління державними інвестиціями, ведення державних реєстрів за
рахунок переваг, які надає технологія Blockchain. Автор роботи [10], який є засновником Інституту блокчейн-дослідження (Institute for Blockchain Studies),
більш детальніше розглянув можливості використання
та провадження технології Blockchain. В роботі [13,
с. 88] обґрунтовано необхідність формування принципово нової системи управління економікою країни
і зокрема земельними ресурсами на підставі технології
Blockchain, яка гарантуватиме значне зниження вартості операцій купівлі-продажу і прозорість ринкового
ціноутворення. Використання оновленої системи управління дасть можливість знизити ризики банкрутства і нелегальних маніпуляцій у процесі передачі прав
власності на земельні ресурси.
Мета статті полягає в дослідженні можливостей
і сучасної практики впровадження новітньої технології
Blockchain для удосконалення системи управління будівельним підприємством на основі бюджетування, що
орієнтоване на результат (БОР).
Виклад основного матеріалу. Для успішної реалізації будь-якого будівельного інвестиційного проекту
потрібно постійно контролювати та управляти змінами в самому проекті, конфігурацією складових інвестиційного проекту, документообігом, контрактами
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та постачанням, ресурсами, бюджетами проекту та ін.
Процес управління будівельним інвестиційним проектом передбачає його виконання в рамках обумовлених
договірних відносин, в обумовлені строки та з використанням визначених джерел фінансування, для реалізації якого може бути використана технологія
Blockchain. Що ж таке технологія Blockchain. Так, на
думку М. Свон, [10, с. 15] «Blockchain — це багатонаціональна і багаторівнева інформаційна технологія,
призначена для надійного обліку різних активів. По
суті, Blockchain — це нова організаційна парадигма для
координації будь-якого виду людської діяльності».
Автор статті [8, с. 363-364] стверджує, що
Blockchain — це технологія, що передбачає формування розподіленої децентралізованої мережі збереження даних (транзакцій), елементами якої є записиблоки визначеного розміру, кожен з яких містить посилання до попереднього та об’єднується в ланцюг
блоків відповідно до ідентифікатора, який розраховується за спеціальним математичним алгоритмом. Крім
того, потужні криптографічні алгоритми забезпечують
її захист. Така властивість, як розподіл полягає в
можливості збереження копій даних на значній кількості комп’ютерів, які розміщені по всьому світу, що,
у свою чергу, ускладнює процес несанкціонованого
доступу та зміни даних.
У роботі [5, с. 607] Blockchain розглядається як
технологія, яка передбачає створення довгих списків з
послідовних даних. Кожен компонент системи пам'ятає попередній, а внесення несанкціонованих змін
відразу блокується. Для створення шифрування використовують не один централізований сервер, а обчислювальні потужності всіх учасників процесу. Будьякий користувач системи, побудованої на Blockchain,
може також бути її власником.
Автори роботи [9, с. 19] вважають, що Blockchain
потрібно сприймати, як облік та обмін правами власності на цифрові активи в одноранговій мережі, яка
містить структуровані дані у вигляді розподіленого
реєстру. Головною відмінністю Blockchain від класичних реєстрів є одночасне збереження даних, які розподілені серед певної кількості вузлів мережі без
прив’язки до конкретної локації.
Найбільш лаконічно сформував свій підхід до визначення технології Blockchain автор роботи [6, с. 72],
який пропонує сприймати технологію Blockchain, як
багатофункціональну і багаторівневу інформаційну
технологію, призначену для розподіленого зберігання
записів про всі здійснені транзакції. Це хронологічна
база даних, в якій час, коли було зроблено запис нерозривно пов’язаний із самими даними, що робить її
некомутативною. Всі транзакції здійснюються з криптографічним протоколом. Інформація, що потрапила
в ланцюжок блоків, не може бути змінена постфактум.
На основі вищенаведеного, можна стверджувати,
що сутність технології Blockchain можливо описати таким чином — це цифрові записи об’єднані в блоки, які
на основі алгоритму пов’язуються «ланцюгом» між собою згідно здійснених операцій. Процес шифрування
процесу записів в блоки, відомий як хешування, виконується різноманітними комп’ютерами, які працюють
в одній мережі. Якщо всі комп’ютери мережі в результаті розрахунків отримують однаковий результат, то
блоку присвоюється унікальний цифровий підпис,
який підробити неможливо. Цей блок може змінитися
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лише в результаті додавання нових записів (здійснення нових операцій). При цьому, реєстр інформації
в блоках оновлюється на всіх комп'ютерах в мережі
одночасно. Тобто, такий підхід дозволяє значно зменшити ризик зламу системи, оскільки в цьому випадку
злодій буде мати доступ та ключі-коди до всієї
комп’ютерної мережі одночасно. Подібної думки дотримуються автори статті [2, с. 115].
Саме це сприйняття суті технології Blockchain будемо додержуватись у даному досліджені при описі управління бюджетуванням, орієнтованого на результат,
з використанням технології Blockchain. Як кожну з існуючих технологій Blockchain можливо поділити таким чином (створено на основі матеріалу роботи [2,
с. 115]): 1) відкритий Blockchain (англ. Public
blockchain)— Blockchain без обмежень, тобто не існує
обмежень на формування, читання та проведення
трансакцій при створенні, включенні та використанні
технології Blockchain (створення єдиної мережі між
підприємством та усіма контрагентами підприємства);
2) закритий Blockchain (англ. Private blockchain) —
технологія Blockchain використовується вузьким колом користувачів (наприклад, в середині підприємства); 3) загальнодоступний Blockchain (англ. Permissionless blockchain) — технологія Blockchain використовується кожним бажаючим, тобто не існує обмежень на особистість обробників даних та проведення
транзакцій; 4) ексклюзивний Blockchain (англ. Permissioned blockchain) — технологія Blockchain використовується при створенні системи, в якій обробка
транзакцій здійснюється серед чітко визначених
суб'єктів, тобто коло користувачів обмежено.
Крім того, потрібно відзначити, що використання
технології Blockchain можливе при виконанні ряду вимог, що допомагають запобігти виникненню ризиків
(створено на основі матеріалу статті [3, с. 26]): 1) достовірність та актуальність введення даних. Достовірність, актуальність, точність, оперативність введення даних дозволяє управлінському персоналу
швидше реагувати на економічну ситуацію, тому створення ефективного організаційно-правового механізму достовірного, оперативного внесення даних до реєстрів є першочерговим завданням при використанні
технології Blockchain; 2) управління доступом до системи Blockchain та ідентифікація користувачів. Для забезпечення контролю за внесенням даних та їх змінами при використанні технології Blockchain потрібно
створити механізм управління правами доступу (індивідуальна ідентифікація користувачів) як до системи в
цілому, так і до окремих записів. Система індивідуальної ідентифікації користувачів може бути створена на
основі біометрики особистих параметрів; 3) синхронізація баз даних. Створення умов, при яких виконання
певної операції в будь-який момент часу на будьякому з вузлів продукує однаковий результат; 4) контроль за адміністраторами систем та достовірність інтерфейсів. Забезпечення ведення достовірної інформації, запобігання незаконній модифікації записів в
базі даних спонукає до постійного контролю за адміністративним персоналом та введенням інформації.
Тому при використанні технології Blockchain функцію
виконання зовнішнього контролю за цілісністю та достовірністю введених даних до системи покладені на
різних користувачів мережі. В такому разі, при спробі
адміністратора змінити розташовані на сервері данні,
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неможливо буде сфальсифікувати поширення інформації на всіх вузлах мережі в процесі зміни контрольної суми ланцюга операцій, завдяки чому формується
цілісність реєстру. При цьому, для того, щоб виключити можливість підробити відповідь сервера на хибні
запити та спотворення інформації, ця відповідь має
бути захищеною цифровим підписом сервера.
Розглянемо більш детально можливість застосування технології Blockchain в процесі управління
бюджетуванням будівельного підприємства. Вважаємо, що для кращого розуміння фінансово-економічної ситуації на підприємстві процес бюджетування потрібно пов’язати з бухгалтерським обліком. Більш детальніше це описано в роботі [4].
Відомо, що в своїй планово/контрольно/обліковій
діяльності будь-яке підприємство використовує інформаційні технології. Наприклад для управління фінансами підрядного будівельного підприємства України
створена система автоматизації усіх процесів «1 С:
Підрядник будівництва 4.0» (розроблена на базі «1 С:
Підприємство 8»), яка дозволяє здійснювати наступні
операції: планувати та контролювати всі види бюджетів; формувати фінансову структуру підприємства;
управляти та контролювати плануванням бюджетів за
встановленими бюджетними лімітами; формувати фінансові результати діяльності підприємства; оперативний облік і контроль виконання планів руху грошових коштів; факторний аналіз діяльності будівельного підприємства та інше.
Використання сучасних технологій у бухгалтерському обліку вже отримало розгляд. Наприклад у
статті [7] досліджено сучасний стан та тенденції розвитку бухгалтерського обліку, науково обґрунтована
концепція організації бухгалтерського обліку в комп’ютерному середовищі, яка заснована на моделюванні бухгалтерського обліку при проектуванні програмного забезпечення для автоматизованих систем
бухгалтерського обліку, що є характерним для п’ятого
технологічного укладу. Крім того, враховано особливості шостого технологічного укладу, що підтверджує
необхідність подальших розробок у сфері бухгалтерського обліку в контексті використання хмарних технологій для проведення господарських операцій,
Blockchain та штучного інтелекту. З урахуванням вищенаведеного можливо визначити переваги використання Blockchain в процесі бухгалтерського обліку
(створено з урахуванням матеріалу [7]), а саме: 1) здійснення з великою швидкістю операції в режимі онлайн та отримання оперативно необхідної інформації;
2) керування рахунками за допомогою смартфонів;
3) автоматизація процесу введення документів дозволяє звести процес внесення інформації про господарські операції лише з первісної документації.
Які ж можливості виникають у процесі розвитку
бухгалтерського обліку при використанні технології
Blockchain. До таких можливостей потрібно віднести:
1) використання технології Blockchain дозволяє зробити простішою систему закупівель, оскільки забезпечує безпечну систему транзакцій та збільшує операційну ефективність, за рахунок автоматизації усіх операцій; 2) робить доступнішими операції з іноземними
підприємствами, оскільки обслуговування операцій
стає простіше; 3) відсутня потреба в перевірці усіх
бухгалтерських документів; 4) записи за операціями
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відображаються в спеціальній (криптографічної)
формі, яка захищає систему від фальсифікації та знищення даних; 5) відбувається автоматичне дублювання
зашифрованої операцій та інші. Схематично процес
роботи технології Blockchain відображається на рис. 1.
Тепер розглянемо, як само використовується в
бюджетуванні технологія Blockchain. У зв’язку з тим,
що Blockchain є базою даних, яка зберігає записи про
активи підприємства та операції, які пов’язані з цими
активами, усі записи формуються в блоки та пов’язані криптографічно. Зазвичай активи поділяють на:
1) конни (це активи, які зазвичай пов’язують з грошовою складовою); 2) токени (це свідоцтво, права на актив). Наприклад в системі Blockchain може бути запис
про те, що будівельному підприємству належить адміністративний будинок. Тобто токен є цифровим записом, який підтверджує право власності на будинок.
У зв’язку з тим, що Blockchain є цифровим реєстром при використанні цієї технології в бюджетуванні
можливо виділити такі можливості: 1) дозволяє зменшити витрати та мінімізувати час, необхідний для проведення транзакцій (оскільки не потребує гарантування з боку третіх осіб (наприклад, нотаріусів), вирішення проблем та знищення помилок; 2) дозволяє захистити введені данні, зробив їх більш доступнішими
та прозорими при складанні, контролі за виконанням
бюджетів; 3) у режимі реального часу отримувати інформацію про господарську діяльність підприємства
та виконання бюджетів; 4) у результаті розподілення
даних серед різних контрагентів відбувається захищеність системи від знищення усіх даних в результаті системної внутрішньої несправності власного серверу
(комп’ютеру); 5) дозволяє відстежувати поставки/платежі ресурсів за контрагентами; 6) дозволяє мінімізувати витрати, пов’язані з послугами нотаріусів (відсутня можливість візувати документи), аудиторів (суть
послуг аудиторів зміниться від підтвердження події/
операції до підтвердження їх класифікації в бухгалтерському обліку (в цифровому записі), проведення контролю за бухгалтерськими записами між контрагентами та ін.), бухгалтерів (праця бухгалтерів буде
пов’язана з формуванням облікової політики, класифікації та інтерпретації операцій); 7) створює умови
конкуренції для майнерів (версифікаторів транзакцій),
яка базуються на виконані якісно та швидко роботи,
яка добре оплачується.
Відомо, що першою системою управління проектами на основі технології Blockchain з вбудованою системою бюджетування вважається Dash (The Dash
Budget System — DBS), де розподіл фінансових ресурсів є децентралізованим і здійснюється за результатами голосування її операторів за проекти, які підтримують розбудову інфраструктури мережі Dash [8,
с. 366]. Dash — відкрита децентралізована платіжна система, яка сформована на базі технології Blockchain в
формі криптовалюти. Але в сучасних економічних
умовах потрібно розглядати можливість використання
бюджетування, орієнтованого на результат (БОР), сутність якого розглянуто в роботах [11; 12] більш детальніше.
Схема Blockchain взаємозв’язку між будівельним
підприємством та з його контрагентами (постачальниками ресурсів) відображена на рис. 2.
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Рис. 1. Принцип роботи технології Blockchain

Рис. 2. Схема Blockchain взаємозв’язку між будівельним підприємством
та з його контрагентами (постачальниками ресурсів)
Після проведеного дослідження можна стверджувати, що Blockchain виконує функції головної бухгалтерської книги, нотаріусу, охорони та клірингового
центру на основі узгодженості дій. Подібна думка притримується в роботі [1, с. 13].
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Висновки та перспективи дослідження. Впровадження технології Blockchain в управлінський процес
системи БОР, з одного боку, дозволяє контролювати
та забезпечувати безпеку системи від втрати даних або
шахрайства, підвищуватиме ефективність внутріш-
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нього та зовнішнього документообігу, а з іншого — технологія Blockchain вимагає розвитку технологій, досліджень та технічної підтримки інформаційної системи підприємства, що спонукає збільшення вимог до
кваліфікації співробітників; порушує проблеми пов’язані з податковими, юридичними та нормативно-правовими питаннями.
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ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВ: СУТЬ, СУЧАСНІ ПІДХОДИ
ДО ЇХ ОЦІНКИ ТА УПРАВЛІННЯ
Постановка проблеми. Однією основних проблем
будь-якої держави є забезпечення сталого розвитку
національної економіки. Саме тому у сучасних дуже
складних політичних та економічних умовах в Україні
дуже актуальними є питання забезпечення стабільного
безкризового розвитку підприємств, що пояснюється
необхідністю протистояти внутрішнім та зовнішнім
негативним глобальним процесам, що відбуваються у
світі.
Здатність підприємства ефективно здійснювати
господарську діяльність відзначується рівнем його витрат та собівартості, які в свою чергу й характеризують
здатність підприємства забезпечити такий рівень фінансової стабільності в цілому, який достатній для
зменшення ризиків банкрутства та запобігання збитковості фінансово-господарської діяльності, а також
надає можливість стабільно та динамічно розвиватися.
Вибір оптимальної схеми управління витратами
створює базу для економічної сталості та конкурентоспроможності підприємства в умовах ринкової глобалізації економіки. Методи оцінки витрат та собівартості продукції підприємства, зокрема їх вибір та визначення критерію, у кожному окремому випадку залежать від специфіки підприємства, тому їх оптимальне
впровадження у діяльність підприємств в Україні може
сприяти виходу підприємства на новий, більш сталий
рівень розвитку.
Достовірна оцінка витрат є визначальною для
формування правильних висновків та прийняття адекватних рішень. Завдання оцінки стану витрат та рівня
собівартості продукції досить складна і вимагає значних зусиль для інтерпретування, що обумовлюється
великою кількістю чинників та особливостей функціонування, які необхідно врахувати. До того ж, таке
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завдання вимагає від менеджерів підприємства досконалого володіння чисельними прийомами та методичним інструментарієм, застосування кожного з елементів якого доцільне лише в специфічних випадках. Крім
того, питання обґрунтування системи оцінки витрат та
рівня собівартості продукції суб’єкту господарювання
стає особливо гострим за умов сучасних трансформаційних перетворень економіки [1].
У сучасних дуже складних умовах господарювання в Україні впровадження найбільш адаптованих
до сучасних вітчизняних умов господарювання та специфіки підприємств методів оцінки витрат підприємства має важливе методологічне значення, що пояснюється необхідністю постійного, майже щоденного,
моніторингу витрат і контролю собівартості продукції
підприємства, і підтримки їх на належному конкурентоздатному рівні.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Огляд
наукових джерел з питань трактування сутності поняття «витрати підприємства» показав, що у російській економічній літературі використовуються терміни «издержки», «затраты», «расходы», що під час
тлумачення та перекладу на українську мову може викликати певні непорозуміння (проблеми, труднощі),
також зараз немає єдиної точки зору щодо розмежування, правомірності та необхідності вживання двох
термінів «витрати» та «затрати», тому в економічній літературі та на практиці поряд із термінами «витрати»
та «затрати» використовуються і такі, як «збитки»,
«втрати», які деякі автори трактують як синоніми, що
є некоректним і неправомірним, оскільки останні
твердження («збитки», «втрати») зазвичай відносяться
до фінансових результатів діяльності підприємства.
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