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УДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЮ  
НАД РУХОМ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ПІДПРИЄМСТВА  

НА ОСНОВІ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ

IMPROVEMENT OF CONTROL ON THE MOVEMENT OF COMMODITY  
AND MATERIAL VALUES ENTERPRISES BASED ON DIGITALIZATION

АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено дослідженню діджиталізації як одного 

з основних напрямів удосконалення управлінського обліку та 
контролю над рухом товарно-матеріальних цінностей підпри-
ємств у сучасних умовах. Діяльність суб’єктів господарюван-
ня характеризується інформатизацією та цифровізацією всіх 
її сфер та водночас відбувається у складних епідеміологічних 
умовах. Досліджено сутність та виявлено переваги діджиталіза-
ції управлінського обліку для підприємств. Запропоновано етапи 
та виокремлено стадії діджиталізації управлінського обліку під-
приємства. На основі використання процесного підходу сфор-
мовано алгоритм формування моделі ефективного процесу 
управлінського обліку на основі діджиталізації. Запропонований 
алгоритм став основою для розроблення моделі ефективного 
процесу управлінського обліку на основі діджиталізації, яка пе-
редбачає дослідження управлінських та забезпечуючих проце-
сів, а також постійну перевірку моделі на предмет відповідності 
цілям підприємства та відсутності «вузьких місць». 

Ключові слова: діджиталізація, переваги та ризики діджи-
талізації, управлінський облік, контроль над рухом товарно-ма-
теріальних цінностей, модель управлінського обліку.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию диджитализации как 

одного из основных направлений совершенствования управ-
ленческого учета и контроля движения товарно-материальных 
ценностей предприятий в современных условиях. Деятель-
ность субъектов хозяйствования характеризуется информа-
тизацией и цифровизацией всех ее сфер и одновременно 
происходит в сложных эпидемиологических условиях. Иссле-
дована сущность и выявлены преимущества диджитализации 
управленческого учета для предприятий. Предложены этапы 
и выделены стадии диджитализации управленческого учета 
предприятия. На основе использования процессного подхода 
сформирован алгоритм формирования модели эффективного 
процесса управленческого учета на основе диджитализации. 
Предложенный алгоритм стал основой для разработки моде-
ли эффективного процесса управленческого учета на основе 
диджитализации, которая предполагает исследование управ-

ленческих и обеспечивающих процессов, а также постоянную 
проверку модели на предмет соответствия целям предприятия 
и отсутствия «узких мест».

Ключевые слова: диджитализация, преимущества и ри-
ски диджитализации, управленческий учет, контроль над дви-
жением товарно-материальных ценностей, модель управлен-
ческого учета.

ANNOTATION
The article is devoted to the study of digitalization as one of the 

main directions of improving management accounting and control 
of the movement of commodity-material assets of enterprises in 
modern conditions. The activities of business entities are charac-
terized by the informatization and digitalization of all its spheres 
and at the same time occurs in difficult epidemiological conditions, 
which determines the relevance of this research topic. In modern 
conditions, digital transformation, including digital transformation 
of management accounting and control of the movement of inven-
tories, is necessary to ensure competitiveness and contributes to 
ensuring the safety of employees of enterprises. The essence of 
the digitalization has been investigated. The benefits of digitalizing 
management accounting for businesses have been identified. The 
stages of the digitalization of the company's management accoun- 
ting have been determined. Each of these stages is the basis for 
the rational and effective implementation of the control processes 
for the movement of inventory items at the following stages. The 
expediency of using the process approach in the implementation 
of the digital transformation of management accounting and con-
trol of the movement of inventories was justified. An algorithm for 
forming a model of an effective management accounting process 
based on digitalization using a process approach was formed. The 
proposed algorithm became the basis for developing a model for 
an effective management accounting process based on digitaliza-
tion. The model assumes the study of management and support 
processes, as well as constant verification of the model for com-
pliance with the goals of the enterprise and the absence of "bot-
tlenecks". An increase in the efficiency of management account-
ing and control of the movement of inventories and management 
of the enterprise as a whole on the basis of digitalization when  
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using the process approach was noted. Risks (risk of incorrect or 
incomplete display of information, risk of information loss, risk of 
downtime) that accompany digitalization have been identified. This 
necessitates the implementation of preventive measures in order 
to prevent and minimize these risks.

Key words: digitalization, benefits and risks of digitalization, 
management accounting, control over the movement of inventory, 
management accounting model.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Розвиток управлінського 
обліку характеризується широким застосуван-
ням сучасних цифрових технологій, тобто ді-
джиталізацією обліку та контролю, що забез-
печує швидкий доступ до об’єктивної, повної, 
актуальної інформації, зокрема щодо наявності 
та руху товарно-матеріальних цінностей. Окрім 
того, цифрова трансформація управлінського 
обліку сприяє спрощенню документообігу, за-
безпеченню правильності оформлення доку-
ментів. Отже, завдання діджиталізації управ-
лінського обліку стають особливо важливими 
в сучасних складних епідеміологічних умовах, 
оскільки цифрова трансформація надає можли-
вість здійснювати облік товарно-матеріальних 
цінностей дистанційно.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми і на які спираються автори. Значний внесок 
у розвиток теорії та методології обліку й контр-
олю товарно-матеріальних цінностей здійснили 
такі науковці, як І.В. Аверчев [1], Ф.Ф. Бути-
нець [2; 3], Л.Л. Горецька [2], 

А.В. Глущенко [4], Т.І. Єфіменко [5], Н.Л. Прав- 
дюк [6], Т.А. Старостенко [7], В.Г. Швець [8], 
О.В. Фоміна [9] та ін. Розвитку процесу управ-
ління запасами товарно-матеріальних цінностей, 
зокрема на основі їх цифрової трансформації, 
присвячено праці таких науковців, як В.В. Диб-
ська [10], В.І. Сергєєв [10–12], І.В. Сергєєв [10], 
І.М. Дутіков [12] та ін. Водночас в умовах глоба-
лізації та становлення інформаційної економіки 
уваги потребує подальше вдосконалення управ-
лінського обліку та контролю над рухом товар-
но-матеріальних цінностей підприємств, зокре-
ма на основі їх цифрової трансформації. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми, котрим присвячується озна-
чена стаття. Незважаючи на значні наукові до-
слідження, залишаються актуальними питання 
запровадження діджиталізації управлінського 
обліку та контролю над рухом товарно-матері-
альних цінностей на підприємствах України.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). У статті поставлено завдання досліди-
ти доцільність та шляхи здійснення цифрової 
трансформації управлінського обліку з метою 
підвищення ефективності контролю над рухом 
товарно-матеріальних цінностей.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Загалом цифрова трансформація 
(діджиталізація) – це процес формування нових 

бізнес- і операційних моделей шляхом створен-
ня основи для впровадження та інтеграції циф-
рових технологій [13]. Мета діджиталізації – 
отримати нові дані й організаційні можливості 
шляхом цифрового перетворення операційних 
процесів і взаємодії. Цифрове перетворення – 
це не лише і не стільки впровадження нового 
програмного забезпечення, а й, головним чи-
ном, використання його як частини стратегії і 
цілісного цифрового звернення до людей, про-
цесів і технологій. Тобто це прагнення до транс-
формації діяльності на основі використання но-
вих цифрових технологій [10; 11].

Основними превагами діджиталізації управлін-
ського обліку для організації, на нашу думку, є:

– сприяння створенню нових організацій-
них можливостей, збільшенню ефективності та 
гнучкості;

– автоматизація та прискорення обігу то-
варно-матеріальних цінностей;

– забезпечення безперебійної взаємодії 
структурних підрозділів із ланцюгами поставок 
у цілому;

– можливість більш глибокого аналізу да-
них, що поліпшує якість взаємодії як усередині 
підприємства, так і з постачальниками;

– можливість співробітників зосередити-
ся на інноваціях і творчості, а не на рутинних  
операціях.

Цифрова трансформація (діджиталізація) 
для більшості організацій та їхніх структурних 
підрозділів вимагає формування нової моделі. 
Зокрема, підвищення ефективності процесу уп-
равління товарно-матеріальними цінностями 
вимагає використання операційної моделі на-
ступного покоління. Ця модель являє собою но-
вий спосіб управління, який об’єднує цифрові 
технології й операційні можливості в інтегрова-
ному послідовному способі для досягнення по-
ступового підвищення ефективності управлін-
ня, обліку і контролю.

Діджиталізацію управлінського обліку за-
пропоновано здійснювати за такими етапами 
(рис. 1).

Із позицій управління та контролю над ру-
хом товарно-матеріальних цінностей та ланцю-
гами поставок, цифрову трансформацію часто 
пов’язують із моделлю зрілості Gartner Stage 
[14], відповідно до якої рівень розвитку процесу 
визначає ступінь його керованості, а також мож-
ливість контролю і моніторингу. За досягнення 
чергового рівня розвитку підвищуються показ-
ники ефективності управління, що призводить 
до зменшення відхилень між цільовими і фак-
тичними значеннями показників діяльності.

Кожен рівень є основою для більш раціональ-
ної та ефективної реалізації процесів контролю 
над рухом товарно-матеріальних цінностей і по-
ставками на наступних рівнях, хоча контраген-
ти можуть використовувати методи і техноло-
гії, рекомендовані для процесів вищих рівнів. 
Без використання цифрових технологій немож-
ливо оперативно відстежувати запити окремих 
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структурних підрозділів, наявність необхідних 
товарно-матеріальних цінностей на складі і не-
обхідність організації чергових поставок. Саме 
використання цифрових технологій і відповід-
них систем менеджменту забезпечує швидкість 
прийняття рішень на основі поточної інформа-
ції можливість передбачення майбутньої потре-
би в товарно-матеріальних цінностях. 

Найчастіше цифрове перетворення ланцюга 
поставок порушує його оперативну роботу, але 
в довгостроковій перспективі захищає від наба-
гато серйозніших збоїв. Технології, що ведуть до 
трансформації, включають блокчейн, Інтернет 
речей, аналітику великих даних, чат-боти тощо, 
призводять до інтеграції даних контрагентами 
ланцюга поставок, поліпшення взаємодії зі спо-
живачами. Екосистема великих даних є основою 
цифрової трансформації контролю над рухом 
товарно-матеріальних цінностей. Вона почина-
ється з розповсюдження датчиків, що передають 

дані через Інтернет на платфор-
му когнітивних обчислень. Така 
платформа забезпечує аналіз та 
інтерпретацію інформації, необ-
хідної для прийняття обґрунто-
ваних управлінських рішень.

Конкретний склад цифрових 
технологій, які використову-
ють на підприємстві, залежить 
від багатьох чинників, переду-
сім від сфери економічної ді-
яльності підприємства. Діяль-
ність підприємств, особливо 
промислових, супроводжується 
необхідністю обробки значної 
кількості документів, що міс-
тять угоди щодо закупівель, за-
мовлення на поставку, дані про 
доставку тощо. Велика частина 
цієї «паперової роботи» може 
виконуватися в електронному 
вигляді, тому консультанти все 

частіше рекомендують використовувати циф-
рові технології під час здійснення контролю 
над рухом товарно-матеріальних цінностей. 
Окрім того, діджиталізація означає повну змі-
ну парадигми в культурі й операціях, оскіль-
ки необхідним є не лише придбання новітнього 
цифрового інструментарію, а й створення нової 
системи управління, нової моделі бізнесу, ново-
го мислення.

Можна виокремити певні стадії цифрової 
трансформації діяльності підприємства, зо-
крема діджиталізації управлінського обліку та 
контролю над рухом товарно-матеріальних цін-
ностей, що наведено на рис. 2. 

Рис. 2 ілюструє стадії цифрової трансформа-
ції процесів управління та контролю над рухом 
товарно-матеріальних цінностей – від техноло-
гій ІоТ (Інтернет речей) і Blockchain до штучного 
інтелекту (Artificial Intelligence – AI), який за-
безпечує прийняття оптимальних управлінських 

Рис. 1. Етапи діджиталізації управлінського обліку підприємства
Джерело: розроблено авторами

 

І етап. Розуміння цілей стратегії 
діджиталізації. Оцінка організаційної 

ефективності

ІІ етап. Фокусування на персоналі під час 
упровадження змін

ІІІ етап. Зосередження на процесах 
створення цінності

ІV. Міграція успадкованих даних

V етап. Розгорнуте використання нових 
цифрових технологій і програмних 

продуктів

Рис. 2. Стадії діджиталізації управлінського обліку
Джерело: розроблено авторами

–
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рішень у процесі управління, обліку і контролю 
над рухом товарно-матеріальних цінностей за 
відсутності безпосередньої участі співробітників.

Водночас слід зазначити, що діджиталізація 
під час використання процесного підходу, під-
вищуючи ефективність управлінського обліку 
та контролю над рухом товарно-матеріальних 
цінностей та управління підприємством у ціло-
му, супроводжується також суттєвими ризика-
ми. Зокрема, такими ризиками є: 

(1) ризик неправильного або неповного відо-
браження інформації, пов'язаний із недостат-
ньою кваліфікацією або недобросовісністю спів-
робітників у результаті відповідно ненавмисних 
або навмисних помилок; (2) ризик утрати інфор-
мації через недостатню захищеність системи від 
зовнішніх впливів (хакерських атак, «вірусів»); 
(3) ризик перебоїв (простоїв) у господарській ді-

яльності підприємства у зв’язку з тимчасовими 
перебоями в роботі програмного забезпечення, 
обладнання, Інтернет-провайдерів. 

Слід зазначити, що необхідність забезпечен-
ня діяльності підприємства згідно з міжнарод-
ними стандартами якості серії ISO [15], відпо-
відно до яких процесний підхід є пріоритетним 
в управлінні, управління та контроль над ру-
хом товарно-матеріальних цінностей слід роз-
глядати як один із процесів, який складається 
з певних підпроцесів та забезпечує діяльність 
підприємства у цілому.

На рис. 3 наведено алгоритм формування мо-
делі ефективного процесу управління та контр-
олю над рухом товарно-матеріальних цінностей.

Використання процесного підходу та циф-
рова трансформація дадуть змогу автоматично 
здійснювати облік отримання, переміщення, 

Рис. 3. Алгоритм формування моделі ефективного процесу управлінського обліку на основі діджиталізації
Джерело: розроблено авторами
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використання та продажу товарно-матеріаль-
них цінностей, відслідковувати відповідність 
наявності товарно-матеріальних цінностей мі-
німально допустимому поточному запасу. Ви-
явлення системою, що рівень запасу товарно-
матеріальних цінностей знизився до мінімально 
допустимого, має призводити до передачі від-
повідного повідомлення співробітнику підпри-
ємства, який прийматиме рішення щодо оформ-
лення позачергового замовлення або поповнення 
запасу з інших джерел. 

У цілому запропоновану процесну модель 
управління та контролю над рухом товарно- 
матеріальних цінностей підприємства наведено 
на рис. 4.

Запропонована модель управління та контр-
олю над рухом товарно-матеріальних цінностей 
сформована на основі використання процесного 
підходу, який передбачає не лише досліджен- 
ня управлінських та забезпечуючих процесів,  
а й постійну перевірку моделі на предмет відпо-
відності цілям підприємства та відсутності «вузь-
ких місць». 

Висновки з цього дослідження і перспекти-
ви подальших розвідок у даному напрямку. Ді-
джиталізація в сучасних умовах є об’єктивним 
явищем, що супроводжує становлення інфор-
маційної економіки та глобалізаційні процеси. 
Діджиталізація господарської діяльності та, зо-

крема, управлінського обліку і контролю над 
рухом товарно-матеріальних цінностей призво-
дить до отримання таких переваг, як: створення 
нових організаційних можливостей, підвищен-
ня ефективності та гнучкості діяльності; авто-
матизація та прискорення обігу товарно-мате-
ріальних цінностей; забезпечення безперебійної 
взаємодії структурних підрозділів із ланцюга-
ми поставок у цілому; можливість співробітни-
ків зосередитися на інноваціях і творчості, а не 
на рутинних операціях; можливість більш гли-
бокого аналізу даних, що поліпшує якість вза-
ємодії як усередині підприємства, так і з поста-
чальниками. Водночас цифрова трансформація 
призводить до виникнення додаткових ризиків 
господарської діяльності (ризик неправильного 
або неповного відображення інформації, ризик 
утрати інформації, ризик простоїв).

У цілому діджиталізація за умови врахуван-
ня ризиків, які її супроводжують, запроваджен-
ня превентивних заходів із метою їх уникнення 
та мінімізації забезпечує підвищення ефектив-
ності діяльності підприємства. Окрім того, ді-
джиталізація є явищем, що охоплює майже всі 
сфери соціально-економічної діяльності. З огля-
ду на це, відставання у цифровій трансформа-
ції господарської діяльності підприємства нині 
фактично означає втрату суттєвих конкурент-
них переваг.

Рис. 4. Модель ефективного процесу управлінського обліку на основі діджиталізації
Джерело: розроблено авторами
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