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документів, як протокол про вилучення речей та документів і протокол про 

застосування поліцейського піклування. Вирішення цих недоліків можливо 

шляхом внесення відповідних змін до Інструкції з оформлення поліцейськими 

матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі затвердженої 

наказом МВС від 07.11.2015 р. № 1395 та Інструкції з оформлення матеріалів 

про адміністративні правопорушення в органах поліції затвердженої наказом 

МВС від 06.11.2015 р. № 1376.  
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Протягом останніх декількох років в Україні значну увагу приділяють 

дослідженню стану ефективності функціонування системи обліку та 

фінансової звітності. Актуальність цього питання супроводжується 

прагненням України до вступу у ЄС та глобалізаційними процесами у 

світових фінансах. Найбільш характерною ознакою світового розвитку є 

особливо стрімкий вплив глобалізаційних процесів. Що стосується розуміння 
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самого терміна «глобалізація» як процесу, то під ним потрібно розуміти 

результат розвитку виробничих сил та інтеграції всіх сфер суспільного життя, 

у результаті чого виробничий процес в одній країні стає складовою частиною 

процесу, який відбувається в інтернаціональному або світовому масштабах  

[1, с. 342]. У цьому випадку, світова економіка є основним ринком та 

виробничою зоною з національними та регіональними секторами, а не тільки 

сукупністю національних економік, які розширюють взаємне економічне 

співробітництво.  

Для сучасних умов розвитку України вагоме значення має реалізація 

виваженої бюджетної політики та удосконалення системи міжбюджетних 

відносин. Це проявляється у тому, що глобалізація є процесом світової 

економічної, соціальної і культурної інтеграції в основу якої, покладено саме 

вирішення найактуальніших питань позитивного розвитку та входження 

національних соціальних стандартів України у міжнародний європейський 

інтеграційний простір. Також, важливого значення щодо ефективності 

розвитку бюджетної політики України належить дослідженню такої проблеми, 

як її недостатня збалансованість. У цьому випадку вплив на державний 

бюджет не може забезпечити нормативного рівня у сфері бюджетної безпеки 

держави і тому, звичайно, потребує детальнішого дослідження та 

удосконалення. 

В Україні зафіксовано чимало неврегульованих питань для наближення 

нашої держави до вимог європейських стандартів. У реалізації 

євроінтеграційних прагнень України залишаються значні проблеми в 

питаннях формування якісної системи управління державою на центральному 

і місцевому рівнях, реорганізації судової гілки влади, забезпечення надійного 

рівня захисту прав людини у відповідності до демократичних принципів, 

прийнятих у європейських країнах. Що стосується державної влади, то цьому 

питанню приділено мінімально уваги, оскільки до цього періоду не 

встановлено основоположних концепцій розвитку в гуманітарній, 

соціокультурній та інформаційній сферах [2, с. 52-54]. 

Таким чином, можна зробити висновки, що європейська інтеграція є 

важливою частиною процесу світової глобалізації до якої повинна прагнути 

Україна і тим самим застосовувати усі можливі заходи для покращення 

суспільного життя в державі. Важливе значення у реалізації цих напрямів 

займає бюджетна політика, метою якої є врахування усіх процесів 

глобалізації. Здійснюючі аналіз сучасних тенденцій розвитку бюджетної 

політики України можна сказати, що основну увагу зараз потрібно приділити 

саме розв’язанню соціальних проблем, в основу яких повинно бути покладено 

підвищення дохідної частини населення. Що стосується реалізації бюджетної 

політики, то вона повинна бути спрямована на переорієнтацію щодо 

забезпечення підвалин економічного зростання, а також являється основою 

для істотного покращення добробуту усього населення країни [3]. 
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Здійснюючи аналіз Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні», зазначимо, що сьогодні здійснено прогресивні 

зміни у законодавчому акті, зокрема наприкінці 2014 р. Верховна Рада України 

внесла певні зміни до законодавства, де основною ж метою було створення 

2015 р. нової моделі фінансування місцевих бюджетів та міжбюджетних 

відносин, що нині втілено в життя. Ці зміни торкнулися таких важливих питань, 

як: децентралізація державної влади; доволі таки стрімке збільшення владних 

повноважень територіальних громад; фінансова самостійність місцевих 

бюджетів; формування та затвердження місцевих бюджетів не повинні бути 

залежними від термінів прийняття Державного бюджету України, тобто 

затвердження повинно бути здійсненим до 25 грудня року, що передує 

плановому (ст. 77 БК України); новий механізм бюджетного регулювання та 

вирівнювання. За основу розробки механізму децентралізації взято досвід 

Польщі, що також має позитивний характер, так як саме досвід зарубіжних країн 

може покращити неефективні методи регулювання бюджетних відносин у нашій 

державі та поліпшити економічне становище країни.  

Усі ці зміни, звичайно, можуть стати основним і важливим етапом для 

майбутнього сталого розвитку економіки України, але їх реалізація повинна 

здійснюватися без порушень та у визначені законодавством строки. На жаль, 

на нашу думку, проблеми чинного законодавства України здебільшого 

виникають не через внесення певних змін до законодавства, а саме через 

порушення цих норм, зокрема сюди варто віднести порушення термінів 

виконання державного бюджету, що відбувається з року в рік, незважаючи на 

внесення змін до законодавства та встановлення строків його виконання.  

Cьогодні будь-яке галузеве законодавство України має певні недоліки та 

не завжди відповідає європейським стандартам, до яких прагне наша держава 

нині. Проблеми починаються з термінології (у цьому контексті варто 

пригадати монографію О. А. Музики-Стефанчук та А. А. Мазниці, яка 

присвячена безпосередньо питанням тлумачення норм фінансового права у їх 

галузевому прояві [4]). З огляду на це, вважаємо, що нагальним питанням 

сьогодення є гармонізація законодавства України відповідно до європейських 

стандартів, де основну увагу на початковому етапі потрібно приділити саме 

уніфікації термінології до європейських стандартів. Тобто процес гармонізації 

українського законодавства з європейським повинен починатися саме з 

удосконалення юридичної термінології, у результаті чого в українському 

законодавстві будуть використовуватися юридичні терміни, що відповідають 

європейським вимогам та стандартам. 

Таким чином, сьогодні для України доцільно перейняти позитивний 

досвід зарубіжних країн у бюджетній сфері в частині: розширення практики 

середньострокового планування; посилення відповідальності учасників 

бюджетного процесу; звернути увагу не на кількісний склад контролюючих 

органів у сфері виконання державного бюджету, а на якість виконання їх 
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функціональних обов’язків; впроваджувати на практиці принципи 

бюджетного обліку та звітності, які не мають законодавчого визначення та 

закріплення. 
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ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ТА ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В АРХІВАХ 

 

Одним із найважливіших стратегічних напрямків діяльності архівних 

установ України у сфері забезпечення доступу до архівних ресурсів держави є 

системна інформатизація галузі.  

Розвиток інформаційного суспільства докорінно змінює умови розвитку 

архівної справи, вимагає трансформації окремих напрямів науково-практичній 

діяльності архівних установ, розвитку відповідних положень архівознавства, 

узгодження теоретичних та практичних складових науково-інформаційної 

діяльності архівів, формування власної документально-інформаційної інфра– 

структури та інформаційну підтримку державотворчих процесів, соціальної 

сфери суспільства, української науки та культури. 

Термін «інформатизація» визначено в статті першій «Основні терміни та 

поняття» Закону України «Про Національну програму інформатизації» [1]: 

«інформатизація – сукупність взаємопов’язаних організаційних, правових, 

політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, 

що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб 

громадян та суспільства на основі створення, розвитку і використання 

інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, які 


