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Вінницький національний аграрний університет 

 

МОБІЛЬНІ ДОДАТКИ – МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ БЮДЖЕТНОГО 
ОБЛІКУ 

 
У статті розглянуто підходи щодо процесу модернізації системи бюджетного 

обліку, зокрема шляхом впровадження мобільних додатків у роботу облікових 
працівників у бюджетних установах. 

Детально проаналізовано використання мобільних додатків замість звичних 
бухгалтерських програм, виявлено недоліки у їх формуванні та запропоновано 
рекомендації щодо їх доопрацювання. 

Розроблено методичні рекомендації щодо простішого адаптування бюджетних 
установ до вимог часу шляхом використання мобільних додатків у роботі суб’єктів 
державного сектору. 

Зроблено висновки про значущість проведених розробок і висловлено пропозиції 
щодо подальшого реформування бюджетного обліку в контексті світової інтеграції та 
економічної глобалізації. 

Ключові слова: бюджетний облік, військовослужбовці, грошове забезпечення, 
інновації, мобільний додаток, модернізація, рахунки бухгалтерського обліку. 

 
The article deals with approaches of process of modernization of the budget accounting 

system, in particular by introducing mobile into the work of accounting workers in budget 
institutions. 

It is made the detailed analysis of the use of mobile applications instead of the usual 
accounting software. It is identified a number of deficiencies in their formation and 
recommendations for their revision are suggested. 

The methodical recommendations for simpler adaptation of budgetary institutions to the 
requirements of the time are developed through the use of mobile applications in the work of 
public sector subjects. 

The conclusions about the significance of the work are carried out and the proposals for 
further reformation of budget accounting in the context of global integration and economic 
globalization are made. 

Key words: budget accounting, military men, cash collateral, innovations, mobile 
application, modernization, accounting records. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-12
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В статье рассмотрены подходы к процессу модернизации системы бюджетного 
учёта, в частности путем внедрения мобильных приложений в работу учётных 
работников бюджетных учреждений. 

Подробно проанализировано использование мобильных приложений вместо 
привычных бухгалтерских программ, выявлен ряд недостатков в их формировании и 
предложены рекомендации по их доработке. 

Разработаны методические рекомендации для лутчшей адаптации бюджетных 
учреждений в условиях современных реалий путем использования мобильных 
приложений в работе субъектов государственного сектора. 

Сделаны выводы о значимости проведенных разработок и сформулированы 
рекомендации для дальнейшего реформирования бюджетного учёта в контексте 
мировой интеграции и экономической глобализации. 

Ключевые слова: бюджетный учёт, военнослужащие, денежное обеспечение, 
инновации, мобильное приложение, модернизация, счета бухгалтерского учёта. 

 
Вступ. Бюджетний облік і контроль як елемент інформаційно-аналітичного 

забезпечення бюджетного процесу зазнав чималих змін за період розвитку 
незалежної України. 

Сучасні темпи розвитку економіки диктують нові вимоги до обліку в 
установах державного сектору, що вимагає вдосконалення його організації. 
Реформування бухгалтерського обліку бюджетних установ шляхом 
впровадження в дію мобільних додатків є першим кроком до якісних змін. В 
умовах активного залучення України до процесів світової інтеграції та 
економічної глобалізації, методологія, теорія, методика та організація 
бюджетного обліку потребують гармонізації з міжнародними обліковими 
позиціями.  

Мобільні пристрої з величезною швидкістю нарощують своє проникнення в 
усі сфери життя як в Україні, так і в світі. У 2013 році смартфонів було продано 
більше, ніж персональних комп`ютерів. І експерти прогнозують, що вже в 
наступному році планшети обженуть класичні настільні комп`ютери з продажу. 
В 2018 році очікується, що смартфони стануть в шість разів популярнішими від 
персональних комп’ютерів. Настають часи мобільного «клондайку» для бізнесу. 
Мобільний додаток - програма лояльності та модернізації системи бюджетного 
обліку та грошового забезпечення. Останнім часом зручно і модно стало 
використовувати додаток замість звичних бухгалтерських програм [1].  

Аналіз останніх досліджень. Питання реформування бухгалтерського 
обліку в державному секторі позиціонуються у напрацюваннях таких відомих 
дослідників: О. Андрієнко, М. Бондар, Л. Гізатуліна, Р. Джога, Л. Жидеєва,                 
В. Жук, Т. Єфименко І. Лепетан, Н. Коваль, С. Свірко, А. Фаріон, Є. Шара, Г. Янчук, 
Ф. Ярошенко та ін.  

Методика досліджень. Варто зазначити, що проблематика питання 
розглядається досить обмежено, у тому числі і через відсутність широкого кола 
вчених-обліковців із цього напряму.  

Нами ж пропонується розгляд цієї надзвичайно актуальної теми у контексті 
її інноваційності, зокрема з використанням у роботі бухгалтерської служби 
мобільних додатків. Важливість саме такої постановки питання зумовлена тим, 
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що інновації у модернізації грошового забезпечення військовослужбовців та в 
роботі бухгалтерської служби бюджетних установ відіграють вирішальне 
значення щодо формування їх конкурентоспроможності. 

Вищезазначені задачі та нагальність їх розв’язання визначають 
актуальність представленого дослідження. 

Постановка завдання. Метою статті є науково-теоретичне обґрунтування 
та розробка практичних рекомендацій щодо модернізації бухгалтерського 
обліку в державному секторі України, шляхом використання мобільних додатків. 

Результати досліджень. Ера мобільних пристроїв стрімко розвивається, 
щодня змінюючи цілі ринки товарів та послуг. У кишені практично кожного 
сучасного користувача знаходиться смартфон чи інший мобільний гаджет. Такі 
тенденції викликали бум і в сфері мобільних розробок. Більшість глобальних 
сервісів уже давно мають власні мобільні додатки, які дозволяють користувачам 
смартфонів зручно користуватися можливостями сервісу через свій улюблений 
пристрій. Мобільні додатки – це потужний інструмент для розвитку business-to-
business and business-to-consumer комунікацій [2]. 

Сьогодні спостерігається певний дефіцит ідей у сфері використання 
мобільних додатків для бухгалтерського обліку та грошового забезпечення. 
Звичні схеми, які працювали з сайтами, в Мобайлі не працюють [1].  

Для подолання цих проблем ми створили інноваційний інтерактивний 
продукт - мобільні додатки «Рахунки бухгалтерського обліку» та «Грошове 
забезпечення військовослужбовців» (рис. 1-2). Нові додатки розроблені для 
операційної системи Android, оскільки Android є найбільш часто 
використовуваною операційною системою для мобільних телефонів українських 
військовослужбовців і курсантів, їх можна безкоштовно завантажити на 
Google Play. Мобільні додатки обладнані пошуковою системою, крім того, завжди 
відображають повні та актуальні дані: одразу після змін у законодавстві 
автоматично інформація відображається у додатку, тобто немає потреби в 
оновленні його версії. 

До недавна вся інформація про рахунки бухгалтерського обліку 
розміщувалися виключно на сайті Міністерства фінансів України та інформація 
про грошове забезпечення військовослужбовців поширювалася лише у 
друкованому форматі. Наразі дізнатися інформацію про виплати для 
військовослужбовців і план рахунків бухгалтерського обліку в державному 
секторі та типову кореспонденцію до них стало просто та зручно. 

Офіцери, прапорщики та солдати, мають можливість, за допомогою 
розроблених нами мобільних додатків, самостійно розрахувати суму виплат. 

Усі розрахунки грошового забезпечення та винагород наведені згідно 
останніх редакцій Наказів Міністерства оборони України та усіх додаткових 
керівних документів, роз’яснень, телеграм від Департаменту фінансів 
Міністерства оборони України. 

Це революційне рішення, адже порядок нарахування грошового 
забезпечення військовослужбовців не змінювався із часів Радянського Союзу. Те, 
що пропонується сьогодні, – значно підвищить захист та соціальну 
справедливість. Ми відходимо від того, як було колись, мобільні додатки 
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«Грошове забезпечення військовослужбовців» та «Рахунки бухгалтерського 
обліку» є прозорими та ефективними. 

Також суб’єкти сектору загального  державного  управління, можуть 
активно залучати мобільні додатки для швидкого пошуку назви рахунку 
бухгалтерського обліку та типової кореспонденції. 

Крім того, для простішого адаптування бюджетних установ до вимог часу 
та з метою тлумачення їх основних термінів та можливостей, ми пропонуємо 
методичні рекомендації з використання мобільних додатків для модернізації 
бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору, зокрема 
військовослужбовців.  

Ефективність використання мобільного додатку ви відчуєте відразу після 
того, як спробуєте. Особливо це зручно для людей, які відчувають дискомфорт 
при спілкуванні з незнайомими людьми, в такому випадку - в цьому не буде 
потреби. Програма дозволяє здійснити розрахунок заробітної плати самостійно. 
Ви завжди зможете спланувати свій бюджет. Вам не доведеться в поспіху 
обдзвонювати всі можливі службові телефони працівників бухгалтерської 
служби в пошуках отримання необхідної інформації. 

Завантаження мобільного додатку та його встановлення не складе 
труднощів. Вам потрібно знати мінімальні навички роботи із смартфоном. 

Настанова з використання програми «Грошове забезпечення 
військовослужбовців». 

Програма розраховує щомісячне грошове забезпечення, грошову допомогу 
для оздоровлення, матеріальну допомогу, грошові виплати військовим 
резервістам, військовозобов’язаним та винагороду за тривалу безперервну 
службу. Доцільне застосування для військовослужбовців Міністерства оборони 
України. 

Відповідними віртуальними кнопками здійснюється маніпуляція 
програмним забезпеченням. Ввідні дані використовуються для здійснення 
розрахунку належної виплати. Програма розроблена з максимальним 
спрощенням для використання користувачем. 

Безпосередній вивід інформації здійснюється на екран. Також детальна 
інформація з розрахунком зберігається на пам’ять телефону у форматі txt. 

Зчитування інформації з зовнішніх носіїв не здійснюється. 
Настанова з використання програми « Рахунки бухгалтерського обліку». 
Програма передбачена, як довідник рахунків бухгалтерського обліку для 

бухгалтерів бюджетних установ. Налаштована система пошуку рахунків, 
характеристика рахунку та типова кореспонденція рахунку. 
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Рис. 1. Мобільний додаток «Грошове забезпечення військовослужбовців». 

 
Відповідними віртуальними кнопками здійснюється маніпуляція 

програмним забезпеченням. Ввідні дані використовуються для здійснення 
пошуку рахунків. На екран пристрою відображається опис рахунків та типова 
кореспонденція рахунків. Програма розроблена з максимальним спрощенням 
для використання користувачем. 

Безпосередній вивід інформації здійснюється на екран. Зчитування 
інформації з зовнішніх носіїв не здійснюється. 

Бажано використовувати найновіші версії операційної системи Android. 
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Рис. 2. Мобільний додаток «Рахунки бухгалтерського обліку». 
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Розроблені дві програми для смартфонів на базі Android, практично 
застосовуються з 2017 року для ведення бухгалтерського обліку та розрахунку 
грошового забезпечення для військовослужбовців Збройних Сил України у 
військових частинах: А-0707 м. Гайсин, Вінницької області, 3008 Національної 
гвардії України м. Вінниця та Військовому інституті телекомунікацій та 
інформатизації імені Героїв Крут. 

Для зручності, у таблиці 1 відобразимо переваги та недоліки застосування 
на практиці мобільних додатків. 

Таблиця 1. 
Переваги та недоліки використання мобільних додатків «Грошове 

забезпечення військовослужбовців» і «Рахунки бухгалтерського обліку» 
Переваги Недоліки 

1. Доступні для безкоштовного завантаження. 1. Інформація доступна не для всіх користувачів 
мобільних девайсів. 

2. Додаток постійно оновлюється. 2. Розроблені для військовослужбовців та 
працівників бухгалтерії державних установ. 

3. Надання оперативної допомоги при визначенні 
суми грошового забезпечення; пошуку рахунку 
бухгалтерського обліку, опису до нього та типової 
кореспонденції рахунків. 

3. Бажано використовувати найновіші версії 
операційної системи Android. 

4. Детальна інформація без доступу до мережі 
Інтернет, мобільного зв’язку та Wi-Fi. 

4. Дещо незручний інтерфейс, який не дає ввести 
одразу потрібний для обрахунку оклад 
військовослужбовця. 

5. У програмах можна змінювати розмір, колір і 
вигляд шрифту. Є режим нічного читання. 

5. Технічні бар’єри, відсутність нових гаджетів у 
військовослужбовців та працівників бухгалтерії.  

Джерело: сформовано авторами. 

 
Із часом ми плануємо зробити мобільні додатки більш персоналізованими, 

щоб пропонувати кожному користувачеві інформацію, корисну саме для нього. 
Висновки. Мобільні додатки прості у користуванні та економлять ваш час, 

а з мобільним інтернетом й взагалі дарують вам абсолютну незалежність. 
Використовуйте частіше мобільні додатки «Грошове забезпечення 
військовослужбовців» та «Рахунки бухгалтерського обліку». Це просто і 
комфортно. Мобільні додатки розроблені для того, щоб заощадити Ваш час.  

Модернізація системи бюджетного обліку шляхом створення дієвої 
інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління державними 
фінансами - економічне та соціальне зміцнення України. 
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ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ФАХІВЦІВ ЯК ЗАПОРУКА 
УСПІШНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ БІЗНЕСУ 

 
У статті розглядається проблема неготовності фахівців різного спрямування 

оволодівати новими знаннями та застосовувати новітні інформаційні технології в 
діяльності підприємства в умовах стрімкого розвитку ринку таких технологій та 
значному їх впливу на функціонування бізнесу на прикладі приватного підприємства.  

Пропонуються  шляхи  вирішення зазначеної проблеми.  
Ключові слова: інформаційна компетентність, інформаційна технологія, 

професійна компетентність, безперервне навчання, продуктивність праці.  
 
The article deals with the problem of the unpreparedness of specialists of different 

directions to master the new knowledge and apply the latest information technologies in the 
enterprise in the conditions of the rapid development of the market of such technologies and 
their significant influence on the functioning of the business on the example of a private 
enterprise. 

Suggested ways to solve the problem. 
Key words: information competence, information technology, professional competence, 

continuous training, productivity of work. 
 
В статье рассматривается проблема неготовности специалистов разного 

направления овладевать новыми знаниями и применять новейшие информационные 
технологии в деятельности предприятия в условиях стремительного развития рынка 
таких технологий и значительного их влияния на функционирование бизнеса на примере 
частного предприятия.   

Предлагаются  пути решения указанной проблемы. 
Ключевые слова: информационная компетентность, информационная 

технология, профессиональная компетентность, непрерывное обучение, 
производительность труда. 

 

Вступ. Сучасні умови діяльності  суб’єктів господарювання в умовах 
жорсткої конкуренції характеризуються високим рівнем непередбаченості й 
динамічності та зумовлюють необхідність пошуку нових, відповідних  реаліям 
життя підходів до забезпечення успішного довгострокового 
функціонування  підприємства.  

У сучасному суспільстві безупинно збільшується обсяг нових 
інформаційних продуктів та технологій, що підвищують  ефективність праці,  
зростає можливість оперативної передачі інформації  та її аналізу. 


