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Обґрунтовано необхідність удосконалення бухгалтерського обліку на основі використання 
концепції ощадливого виробництва. Виділено й обґрунтовано бар’єри, що перешкоджають успіш-
ному переходу до ощадливого обліку (організаційні, освітні, професійні, індивідуальні). Проана-
лізовано причини необхідності використання ощадливої звітності на підприємствах. Розглянуто 
особливості формування оперативної ощадливої звітності як засобу надання оперативної інфор-
мації про результати lean-перетворень на підприємстві. Проведено аналіз наявних підходів до 
обґрунтування змістовного наповнення звіту про доходи в розрізі потоків цінності як одного з 
видів ощадливої звітності. Запропоновано узагальнюючу модель звіту про доходи в розрізі пото-
ків цінності. Обґрунтовано доцільність використання у процесі розроблення ощадливої звітності 
на підприємствах концепції ощадливого стартапу. Розкрито основні етапи розроблення ощадли-
вих звітів на основі концепції ощадливого стартапу та обґрунтовано шляхи удосконалення орга-
нізації обліку на її основі.
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Обоснована необходимость совершенствования бухгалтерского учета на основе исполь-
зования концепции бережливого производства. Выделены и обоснованы барьеры, препят-
ствующие успешному переходу к бережливому учету (организационные, образовательные, 
профессиональные, индивидуальные). Проанализированы причины необходимости исполь-
зования бережливой отчетности на предприятиях. Рассмотрены особенности формирования 
оперативной бережливой отчетности как средства предоставления оперативной информации 
о результатах lean-преобразований на предприятии. Проведен анализ существующих подходов 
к обоснованию содержательного наполнения отчета о доходах в разрезе потоков ценности как 
одного из видов бережливой отчетности. Предложено обобщающую модель отчета о доходах в 
разрезе потоков ценности. Обоснована целесообразность использования в процессе разработки 
бережливой отчетности на предприятиях концепции бережливого стартапа. Раскрыты основные 
этапы разработки бережливых отчетов на основе концепции бережливого стартапа и обоснованы 
пути совершенствования организации учета на ее основе.
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Постановка проблеми. В умовах зміни тех-
ніко-технологічного базису бухгалтерського 
обліку виникла об’єктивна необхідність засто-
сування нових підходів до удосконалення орга-
нізації обліку на підприємствах. Існування такої 
необхідності викликано формуванням постін-
дустріальної економіки та суспільства знань, 
які значним чином впливають на бухгалтер-
ський облік як окремий соціально-економічний 
інститут. Наявність змін в умовах функціону-
вання підприємств висуває нові вимоги до бух-
галтерського обліку як засобу відображення 
економічної реальності. Він має розвиватися 
паралельно з такими змінами, розробляючи 
нові методологічні інструменти або залучаючи 

інструментарій суміжних дисциплін для форму-
вання нових інформаційних зрізів економічної 
реальності у відповідь на виникнення незадово-
лених потреб користувачів облікової інформа-
ції. Тільки за таких умов бухгалтерський облік 
зможе зберегти свою ключову роль у ринко-
вому економічному середовищі.

Одним із інструментів, які забезпечують 
здійснення таких змін, є застосування концеп-
ції ощадливого обліку. І хоча сьогодні ощад-
ливий облік ще перебуває у стадії свого роз-
витку, вченими у цій сфері вже розроблена 
значна кількість підходів, принципів та мето-
дів, які забезпечують зростання релевантності 
облікової інформації для суб’єктів ощадливого 
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управління. З метою підвищення ефективності 
ощадливого управління на підприємствах необ-
хідним є розроблення і впровадження ощадли-
вої звітності на основі врахування особливос-
тей бізнес-процесів підприємства та ключових 
факторів створення цінності.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питанням розроблення наукових засад 
організації обліку та формування шляхів її 
подальшого розвитку на основі використання 
концепції ощадливого виробництва присвя-
чені дослідження С.Г. Авруцької, Б. Баггаллі, 
С. Вафаа, І.Л. Грабчук, Дж. Каннінгема, Ю.Н. Кат-
кова, І.В. Колоса, А.Д. Копилової, О.І. Костю-
кової, Дж. Лайкера, Г.І. Ляхович, Д. Майєра, 
Б. Маскелла, Г.М. Скударя, К.В. Троєльникової, 
З. Ханафі, Т.Є. Хмельової.

Метою статті є обґрунтування напрямів 
розвитку бухгалтерської звітності як засобу 
підвищення ефективності інформаційного 
забезпечення управління підприємствами, що 
використовують концепцію ощадливого управ-
ління.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Якщо раніше на підприємствах прогалини в 
обліковій інформації ощадливого спрямування 
намагалися подолати шляхом створення додат-
кових надбудов до інформаційних систем, 
які забезпечували формування інформації у 
вигляді нефінансових показників (інформа-
ційні панелі, системи показників та індикаторів 
ефективності), то сьогодні цю проблему дає 
змогу вирішити запровадження системи ощад-
ливого обліку.

Водночас на шляху трансформації бухгал-
терського обліку в напрямі забезпечення під-
тримки систем ощадливого виробництва існує 
ціла низка бар’єрів, які значно ускладнюють 
цей процес (табл. 1).

Вплив кожного з виділених бар’єрів (табл. 1) 
на процес переходу до ощадливого обліку 
залежить від розміру та особливостей кон-
кретного підприємства, а також визначається 
рівнем розвитку національної системи бух-
галтерського обліку. Відповідно перед тим, як 
запроваджувати концепцію ощадливого обліку, 

Таблиця 1
Бар’єри, що перешкоджають успішному переходу до ощадливого обліку

Вид бар’єру Характеристика

Організаційні 
бар’єри

На більшості підприємствах бухгалтери відмежовані від реальних господар-
ських операцій, щодо яких відбувається основне застосування ощадливих 
методів, внаслідок чого бухгалтери не розуміють змісту концепції ощадливості 
та не мають можливості побачити особливості її функціонування на практиці. 
Для здійснення ефективних lean-перетворень варто забезпечити інтеграцію 
облікових працівників із господарськими операціями та змусити їх брати 
участь у навчанні ощадливим практиками та технології кайдзен. Тобто для 
забезпечення ефективного функціонування системи ощадливого обліку бух-
галтери повинні зрозуміти сутність системи ощадливого управління.

Освітні бар’єри

Сьогодні переважну кількість бухгалтерів у навчальних закладах готують для 
формування публічної інформації (фінансової, статистичної, податкової звіт-
ності), при цьому зовсім незначна увага приділяється підготовці бухгалтерів з 
управлінського обліку (зокрема, і з ощадливого обліку). Існування такої ситу-
ації свідчить про відсутність фахівців, які б готові були на практиці без додат-
кового навчання забезпечити ефективне впровадження ощадливого обліку та 
побудувати систему інформаційної підтримки ощадливого управління.

Професійні 
бар’єри

Подібна ситуація існує і з професійним навчання бухгалтерів, де основна увага 
також приділяється навчанню і підвищенню кваліфікації публічних бухгалтерів 
(ACCA, IFA, CPA тощо). Лише окремі професійні організації займаються підго-
товкою управлінських бухгалтерів, які одержують фрагментарні знання щодо 
використання ощадливих інструментів у бухгалтерській практиці.

Індивідуальні 
бар’єри

Бухгалтери як особливий вид управлінського апарату підприємства є найменш 
схильними до ризиків, свідченням чого є застосування ощадливих практик 
облікової оцінки активів та зобов’язань. Окрім цього, вони дуже негативно 
сприймають появу певних змін (в облікових стандартах, у системі управління 
підприємством тощо), які зумовлюють необхідність витрачання часу на додат-
кове навчання, уточнення деталей, адаптацію або навіть перекваліфікацію. 
Тому бухгалтери мають багато причин, щоб виступати проти використання 
концепції ощадливості в діяльності підприємства та проти будь-яких lean-
трансформацій бухгалтерської служби, оскільки вони загалом не схильні до 
безперешкодної адаптації до ощадливого середовища, яке має бути сформо-
ване на підприємствах, що сповідують філософію ощадливості.

Джерело: узагальнено на основі [1, с. 42–43; 2, с. 11–13]
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суб’єктам ощадливого управління варто роз-
робити і реалізувати низку заходів (рекомен-
дацій), які дадуть змогу подолати бар’єри, що 
перешкоджають такому успішному переходу. 
Одним із основних серед таких бар’єрів є удо-
сконалення системи інформаційного забезпе-
чення ощадливого управління підприємством, 
що передусім передбачає розроблення дієвої 
системи ощадливої звітності.

Необхідність у формуванні ощадливої звіт-
ності виникла внаслідок неможливості конвен-
ційної облікової системи забезпечити надання 
облікової інформації, яка би сприяла ефектив-
ному запровадженню концепції ощадливого 
виробництва та її подальшому використанню. 
Так, на думку Т.Є. Хмельової, традиційна звіт-
ність зазвичай відображає продуктивність 
праці, завантаженість обладнання, поглинання 
прикладних витрат і стає доступною співро-
бітникам у кінці місяця. Це виключає можли-
вість виправляти помилки відразу на місці їх 
виникнення [3, с. 70]. Про це також наголошу-
ють Ф.А. Кеннеді та Б.Х. Маскелл, відзначаючи, 
що традиційні системи бухгалтерського обліку 
демонструють «заморожені» погляди на опера-
ції, які не відображають цілей постійного вдо-
сконалення ощадливого підприємства. Щоб 
забезпечити більш збалансований, динамічний 
перегляд їхньої діяльності, багато підприємств 
доповнили свої традиційні системи бухгал-
терського обліку інформаційними панелями 
та системами індикаторів, що відображають 
основні показники ефективності на основі опе-
раційних даних [4, с. 7]. Таким чином, неадек-
ватність чинної облікової системи потребам 
суб’єктів ощадливого менеджменту зумовила 
використання на підприємствах додаткових 
інформаційно-аналітичних систем, які забез-
печують формування інформації у необхідних 
розрізах та у формі, що є зручною для викорис-
тання. З метою підвищення значущості обліко-
вої системи як засобу інформаційної підтримки 
суб’єктів ощадливого менеджменту чинна облі-
кова система потребує удосконалення з ураху-
ванням їх інформаційних потреб. Основними 
напрямами удосконалення традиційної сис-
теми бухгалтерської звітності у контексті засто-
сування концепції ощадливості є підвищення 
релевантності, своєчасності, оперативності, 
зрозумілості, візуалізації, зручності збору та 
обробки облікової інформації.

Проведений аналіз підходів дослідників, що 
займаються питаннями впровадження концеп-
ції ощадливості в діяльність підприємств, дав 
змогу виділити два основні напрями форму-
вання ощадливої звітності:

1) формування оперативної ощадливої 
звітності. Цей напрям є характерним для під-

приємств, що тільки розпочали роботу над 
запровадженням концепції ощадливого вироб-
ництва у своїй діяльності, яка переважно фор-
мується у розрізі виділених осередків ощад-
ливого виробництва. Б. Маскелл та Б. Баггаллі 
[5, с. 43–44] відзначають, що найбільш пошире-
ними звітами, які можна віднести до цієї групи, 
є «Погодинний звіт про робочий день», «Звіт 
про приймання з першого пред’явлення», «Звіт 
про незавершене виробництво / стандартне 
незавершене виробництво», «Звіт про опера-
тивну ефективність обладнання». Такі ощад-
ливі звіти також можуть застосовуватися для 
надання інформації про ефективність функціо-
нування системи обліку на основі застосування 
концепції ощадливості, зокрема, шляхом їх 
адаптації до потреб суб’єктів організації обліку 
на підприємстві та шляхом включення до їх 
складу запропонованих ощадливих показників 
функціонування облікової системи підприєм-
ства. Оперативна ощадлива звітність фактично 
є засобом інтерпретації спостережень, що були 
зафіксовані за допомогою засобів візуального 
контролю (дошок, інформаційних табло, моні-
торів тощо), та є засобом їх перетворення на 
рішення і дії керівника потоку створення цін-
ності облікової інформації. Як свідчить прак-
тика функціонування зарубіжних підприємств, 
які використовують концепцію ощадливого 
виробництва у побудові інформаційних сис-
тем, оперативні ощадливі звіти складаються 
щоденно, що дає змогу оперативно реагувати 
на збурення, які відбуваються у внутрішньому 
та зовнішньому середовищі облікової системи, 
виявляючи та вирішуючи наявні проблеми, і 
загалом дає змогу якісно покращити функціо-
нування всього облікового процесу;

2) формування звіту про доходи у розрізі 
потоків цінності. Цей напрям є характерним 
для підприємств, у яких концепція ощадливого 
виробництва набула значного поширення, 
що привело до побудови системи управління 
підприємством на основі потоків створення 
цінності. Діяльність ощадливих підприємств 
свідчить, що такий звіт складається щотижня, 
а його основною метою є відображення дохо-
дів та витрат у розрізі потоків створення цін-
ності, фінансовий результат кожного з потоків, 
їх рентабельність, підсумковий фінансовий 
результат діяльності підприємства.

Проведений аналіз підходів дослідників 
(Е.А. Закіров [6, с. 64], Ф.А. Кеннеді та Б.Х. Мас-
келл [4, с. 9], Д. Хансен, М. Моуен, Л. Гуан 
[7, с. 574], Б.Х. Маскелл та Н. Катко [8, с. 161]) 
дав змогу встановити, що сьогодні серед уче-
них відсутня єдина позиція щодо структурних 
елементів звіту про доходи в розрізі потоків 
цінності (зокрема, щодо переліку затрат, які 
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здійснюються у процесі його формування на 
підприємстві). На нашу думку, структура затрат 
визначається щодо конкретного потоку цін-
ності залежно від потреб менеджменту, що 
здійснює управління підприємством на засадах 
концепції ощадливості.

Узагальнююча модель звіту про доходи в 
розрізі потоків цінності представлена у табл. 2.

У вищенаведену модель звіту (табл. 2) як 
один із потоків створення цінності може бути 
включена облікова система підприємства, на 
розроблення, упровадження та експлуата-
цію якої здійснюється значна кількість витрат. 
Для їх ідентифікації на підприємстві має бути 
запроваджена система управлінського обліку 
затрат у розрізі виділених потоків створення 
цінності. Затрати на підтримку ощадливого 
підприємства зазвичай складаються із тради-
ційних «непрямих» витрат (витрати технічного 
обслуговування, витрати на якість, витрати 
на управління матеріалами тощо), які мають 
бути розподілені між виділеними потоками 
створення цінності, для чого можуть викорис-
товуватися різні способи. Як свідчить досвід 
підприємств, які використовують модель каль-
кулювання витрат за потоками цінності, прямі 
затрати виділених потоків займають більшу 
частку всіх затрат (близько 80–90%), внаслідок 
чого розподілу підлягає лише незначна кіль-
кість затрат, що підвищує актуальність застосу-
вання цього методу калькулювання порівняно 

з іншими методами з позиції викривлення 
облікової інформації.

Оскільки процес створення облікової інфор-
мації, на відміну від інших матеріальних пото-
ків створення цінності, напряму не пов’язаний 
зі створенням доходів (виручки від їх реаліза-
ції), для побудови звіту про доходи щодо цього 
потоку необхідно використовувати непрямі 
способи розрахунку доходів, які одержуються 
підприємством від цього потоку. Одним із таких 
способів є визначення тижневої економії від 
невикористання альтернативних управлінських 
інформаційних систем та інформаційних пане-
лей («Збалансована система показників», Value 
Reporting, Businessobjects™ Profitability and cost 
management application (SAP) та ін.), які забез-
печують формування інформації за допомо-
гою фінансових і нефінансових показників та 
індикаторів для ефективної реалізації концепції 
ощадливого виробництва на підприємстві.

Ще однією важливою перевагою калькулю-
вання витрат за потоками порівняно з іншими 
методами калькулювання є можливість безпе-
решкодного інкорпорування до складу фінан-
сової звітності. Як відзначають із цього приводу 
представники Інституту управлінських бухгал-
терів, калькулювання витрат за потоками цін-
ності можна використовувати для всіх видів 
фінансової звітності, включаючи внутрішню 
звітність про операції, корпоративні офіси та 
зовнішню звітність для акціонерів, SEC, звіт-

Таблиця 2
Узагальнююча модель звіту про доходи в розрізі потоків цінності

Період складання звіту, рік

Показник Потік 
цінності 1 … Потік 

цінності n

Затрати на 
підтримку 

ощадливого 
підприємства

Всього,  
тис. грн.

Доходи х
Матеріальні затрати х
Конверсійні затрати х
Інші затрати х
Загальні затрати х
Затрати на оплату праці
Затрати на використання 
обладнання
Затрати на використання 
нематеріальних активів
Інші затрати
Прибуток потоку цінності х
Рентабельність потоку  
цінності, % х х

Загальний прибуток  
ощадливого підприємства х х х х

Рентабельність ощадливого 
підприємства, % х х х х
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ність про внутрішні доходи тощо [9, с. 18]. Від-
повідно такий метод моделювання витрат, що 
використовує принципи процесно-орієнтова-
ного управління, може бути безперешкодно 
впроваджений у чинну модель формування 
облікової інформації.

З метою підвищення ефективності функці-
онування елементів окремих сфер діяльності 
на ощадливих підприємствах можуть форму-
ватися окремі субзвіти про доходи в розрізі 
потоків цінності, які пов’язані з формуванням 
інформаційного забезпечення системи управ-
ління (облікова система, маркетингова сис-
тема, система планування, система контролю 
тощо).

Під час розроблення і впровадження на під-
приємствах ощадливих звітів, які можуть нале-
жати до кожного з двох виділених напрямів, 
варто також використовувати філософію ощад-
ливості, що зумовлює необхідність розгляду 
цього процесу як ощадливого стартапу. Ця кон-
цепція («ощадливий стартап») була розроблена 
Е. Рісом [10] для новостворених підприємств, які 
намагаються розробити і вивести на ринок нові 
продукти або послуги, які б максимально задо-
вольняли потреби клієнтів за умови мінімізації 
затрат. Її основна відмінність від управління на 
основі концепції ощадливості полягає у тому, 
що вона застосовується у процесі розроблення 
тих продуктів або проектів, щодо яких існує 
значна невизначеність, а традиційні ощадливі 
методи більш доцільно використовувати для 
оптимізації вже наявних продуктів чи проектів 
або коли існують чітко визначені вимоги корис-
тувачів щодо цих продуктів чи проектів.

Під ощадливим стартапом у контексті сис-
теми організації обліку варто розуміти про-
цес розроблення облікового продукту (ощад-
ливого звіту), який забезпечує задоволення 
потреб його користувачів із одночасною міні-
мізацією затрат та ризиків, які можуть виникати 
під час такого розроблення. Загальну модель 
розроблення ощадливих звітів на основі кон-
цепції ощадливого стартапу можна предста-
вити таким чином (рис. 1).

 Вищенаведена модель (рис. 1) передбачає, 
що для того, щоби перетворити ідеї щодо ство-
рення ощадливого звіту на готовий обліковий 
продукт, варто оцінити реакцію менеджменту 
на нього, а потім визначити, чи потрібно вно-
сити змістовні або формальні зміни до роз-
робленого ощадливого звіту. Застосування 
цієї моделі дає змогу мінімізувати ризики на 
кожному етапі розроблення ощадливих зві-
тів, даючи змогу протестувати припущення 
розробників на кожному циклі розроблення. 
Закладена в основу моделі наявність зво-
ротного зв’язку між суб’єктами організації 
обліку та суб’єктами ощадливого управління 
спрямована на забезпечення високої цінності 
продукту.

На стадії формування ідей про цінність 
ощадливого звіту, який підлягає розробленню, 
варто обов’язково враховувати проблему, 
заради якої він створюється, а також акценту-
вати увагу на ключових допущеннях та гіпо-
тезах, щодо підтвердження яких існує неви-
значеність. Наприклад, якщо щодо окремих 
показників, які пропонується включити до 
складу ощадливого звіту, відсутня впевненість, 

Рис. 1. Модель розроблення ощадливих звітів  
на основі концепції ощадливого стартапу
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що вони задовольняють потреби користувачів, 
даючи змогу приймати управлінські рішення 
щодо lean-перетворень на підприємстві, то 
детальнішу увагу варто приділити як вивченню 
самих потреб, так і пошуку релевантних цим 
потребам нових показників.

На стадії створення мінімально життєздат-
ного продукту відбувається розроблення спро-
щеного та до кінця не завершеного ощадливого 
звіту, який може бути переданий користувачам 
для попереднього ознайомлення та критичного 
аналізу. При цьому такий ощадливий звіт пови-
нен мати достатній рівень змістовного напо-
внення та формальної відповідності для збору 
даних та вивчення варіантів його подальшого 
удосконалення на основі врахування побажань 
користувачів. Зазвичай проведення аналізу та 
врахування побажань користувачів для подаль-
шого удосконалення мінімально життєздат-
ного продукту є дешевшим, ніж розроблення 
повноцінних ощадливих звітів із повним набо-
рів фінансових та нефінансових показників, які 
доведеться змінювати. Це пов’язано з тим, що 
формування ощадливих показників є кінцевим 
результатом функціонування системи ощадли-
вого обліку і для їх отримання потрібно перена-
лагодити всю наявну систему збору, обробки 
та узагальнення облікової інформації.

На стадії обробки даних користувачів про 
результати оцінки представленого мінімально 
життєздатного продукту потрібно встановити, 
чи користувачі ідентифікували проблему, для 
вирішення якої розробляється ощадливий 
звіт, та зіставити її з цілями його розробників. 
Загальним результатом обробки має стати 
визначення необхідності переосмислення 
цілей розроблення або внесення змін до зміс-
товного наповнення або форми ощадливого 
звіту. Така взаємодія з користувачами дає 
змогу розробникам ощадливих звітів одержати 
перевірені практикою пропозиції для їх удоско-
налення, які можуть бути включені до першого 
етапу нового циклу моделі розроблення ощад-
ливих звітів. Таким чином, на основі існування 
зворотного зв’язку з користувачами ощадли-
вих звітів їх розробники одержують додаткові 
переконання у тому, що створений ними про-
дукт дійсно буде використовуватися у системі 
інформаційного забезпечення ощадливого 
управління підприємством.

Застосування концепції ощадливого стар-
тапу до процесу розроблення ощадливих звітів 
загалом дає змогу підвищити якість організації 
обліку на підприємстві шляхом:

– мінімізації загального часу на створення 
ощадливих звітів;

– скорочення матеріальних витрат на про-
цес розроблення ощадливих звітів внаслі-
док використання гнучкої методології розро-
блення, що спочатку передбачає створення 
мінімально життєздатного продукту, а лише 
потім – його остаточне доопрацювання;

– встановлення напрямів удосконалення 
ощадливої звітності, які підвищують їх цінність 
для користувачів.

Висновки з проведеного дослідження:
1. Застосування сучасними підприємствами 

з метою підвищення ефективності своєї діяль-
ності концепції ощадливого виробництва 
потребує здійснення адекватної трансформації 
системи бухгалтерського обліку, яка повинна 
стати надійним джерелом постачання інфор-
мації для прийняття управлінських рішень 
суб’єктами ощадливого управління. На шляху 
такої трансформації виникають бар’єри (орга-
нізаційні, освітні, професійні, індивідуальні), які 
мають бути подолані на основі застосування 
відповідних заходів.

2. Одним із таких заходів є розроблення і 
впровадження системи ощадливої звітності, 
яка дає змогу давати оперативну облікову 
інформацію у необхідних суб’єктам ощадли-
вого управління аналітичних розрізах (опера-
тивна ощадлива звітність, звіт про доходи в роз-
різі потоків цінності). Ощадлива звітність може 
використовуватися для управління різними біз-
нес-процесами підприємства (зокрема, і проце-
сом створення облікової інформації). У процесі 
розроблення ощадливих звітів на конкретному 
підприємстві запропоновано використовувати 
концепцію ощадливого стартапу, що загалом 
сприяє підвищенню якості організації обліку.

3. Перспективою подальших наукових дослі-
джень є розроблення методики оперативного 
аналізу на основі використання інформації з 
ощадливої звітності, що буде одним із джерел 
інформаційної підтримки для здійснення lean-
перетворень на підприємствах, які використо-
вують в своїй діяльності концепцію ощадливого 
виробництва.
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Plakhtii T.F.

LEAN ACCOUNTING: AN ORGANIZATIONAL ASPECT

The necessity of improving accounting on the basis of using the concept of lean production is sub-
stantiated. The barriers that hinder successful transition to lean accounting (organizational, educational, 
professional, individual) are highlighted and substantiated. The reasons of the necessity of using lean 
reporting at enterprises are analysed. Peculiarities of the formation of operational lean reporting as a 
means of providing operational information about the results of lean-transformations at the enterprise 
are considered. The analysis of available approaches to the substantiation of the content of the income 
statement in the context of the flow of value as one of the types of lean reporting is carried out. The 
generalized model of income report in the context of value flows is proposed. One of the flows of 
creating value to the report model may be the accounting system of the enterprise, the development, 
implementation, and operation of which requires a significant amount of costs. To identify them at the 
enterprise, a system of managerial cost accounting in the context of dedicated flows of value creation 
should be introduced.

The feasibility of use in the process of developing lean accounting at enterprises of the concept of 
a lean startup is substantiated. The application of the concept of a lean startup to the process of devel-
oping lean reports, in general, enables improving the quality of accounting organization at the enter-
prise by minimizing the total time for creating lean reports; reduction of material costs for the process 
of developing lean reports as a result of the use of flexible development methodology, which initially 
involves the creation of a minimum viable product, but only then its final revision; establishing direc-
tions for improving lean reporting, which increases their value for users.

The main stages of development of lean reports on the basis of the concept of a lean startup are 
revealed and ways for improving the organization of accounting on its basis are substantiated. Thanks 
to the existence of feedback from users of lean reports, their developers receive additional insights that 
the product they create will actually be used in the system of information provision of lean management 
of the enterprise.

Key words: accounting organization, lean production, lean accounting, flow of values, lean reporting.


