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Підсумовуючи, хотілося б зазначити, що проблеми які постають перед 
банками України, не є неподоланними. Проте, вони потребують реформ та 
цілеспрямованої роботи комерційних банків, а також органів державної 
влади. Чітко спланована та послідовна інтеграція вищевказаних заходів до 
банківської системи України може прискорити її розвиток, а також допоможе 
стабільно виконувати основну функцію Національного банку України - 
забезпечення стабільності грошової одиниці. 
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ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ В СУСПІЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОМУ СЬОГОДЕННІ 
 

Роль і місце Держбюджету України в підсистемі фінансового 
регулювання зумовлене функціонуванням системи регламентування 
розподільних відносин у суспільстві в цілому і у суб'єктів господарювання 
зокрема. З переходом до ринкових відносин регламентуванню підлягають в 
основному взаємовідносини підприємств, організацій і установ з бюджетом 
[1, с. 325]. 

У підсистемі фінансового регулювання Держбюджет України займає 
провідне місце, що визначається роллю його складових, у першу чергу, 
податків [2, с. 147]. Саме через них встановлюється система регулювання 
доходів юридичних та фізичних осіб, а відтак, і система економічних 
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інтересів. Нараховуючи податки за діючим механізмом їх стягнення, держава 
встановлює свого роду правила гри, в якій останні виступають одним з 
найбільш дієвими економічними інструментами, що за наявності чіткої і 
продуманої податкової політики забезпечують реалізацію будь-яких 
державних завдань. 

Можна вважати, що Державний бюджет України, будучи дуже 
складним і багатогранним явищем, повинен розглядатися з декількох сторін: 
як ланка державних фінансів, як централізований фонд фінансових ресурсів, 
як фінансовий план держави. Економічна категорія – державний бюджет – 
виражає взаємозв'язок, що виникає між державою та іншими учасниками 
суспільного виробництва в процесі розподілу та перерозподілу вартості 
валового внутрішнього продукту шляхом створення централізованого та 
децентралізованих фондів фінансових ресурсів і їх використання на цілі 
розширеного відтворення та підвищення рівня життя суспільства. 

Головне призначення Державного бюджету України – регулювати 
розподіл і перерозподіл валового внутрішнього продукту за підрозділами 
виробництва, галузями економіки, адміністративно-територіальними 
утвореннями, верствами населення, ґрунтуючись на потребах ринкового 
господарства відповідно до визначеної фінансової політики [3]. 

Роль Державного бюджету в житті суспільства полягає у його впливі на 
сферу соціальних відносин, оскільки кошти Держбюджету України є 
основним джерелом фінансування комплексних цільових соціальних 
програм, що сприяє прискоренню соціального розвитку і соціального захисту 
населення. Слід зазначити, що фінансування невиробничої сфери (освіта, 
охорона здоров'я, культура і мистецтво) відбувається в основному з 
Державного бюджету України. Роль бюджетних видатків має велике 
значення, оскільки вони дають змогу розвивати вищезазначені галузі, що є 
індикатором рівня життя населення. 

Роль Державного бюджету в житті індивідуумів полягає в забезпеченні 
захисту національних інтересів, стійкості до внутрішніх і зовнішніх загроз, 
здатності до розвитку та захищеності життєво важливих інтересів людей, 
суспільства, держави. Під життєво важливими інтересами в даному контексті 
розуміють сукупність потреб, які забезпечують існування і прогресивний 
розвиток особистості, суспільства, держави. Роль Держбюджету України в 
дотриманні економічної безпеки є також однією зі складових національної 
безпеки, яка охоплює також оборонну, екологічну безпеку тощо [4, с. 53]. 

Отже, Державний бюджет України повинен формуватися на 
реалістичних макропоказниках економічного і соціального розвитку держави 
з урахуванням зміни податкової бази шляхом ліквідації адміністративних 
перешкод розвитку бізнесу та з одночасним залученням ресурсів і 
відповідати поставленим цілям. Бюджет відіграє важливу роль у діяльності 
держави, визначає її можливості, пріоритети розвитку, роль і форми 
реалізації закріплених за нею функцій. Можна сказати, що Держбюджет 
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України є регулятором економіки, що відображає обсяги необхідних державі 
фінансових ресурсів, визначає конкретні напрями використання коштів та 
вектори фінансової діяльності держави. 
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ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ 

 
Особливістю механізму кредитних договорів є те, що вчиняються вони 

з використанням легальних форм господарської діяльності, зокрема, шляхом 
обманного укладання кредитного договору. 

Крім того, у кожній сфері злочинні технології' диференціюються у 
залежності від предмету посягання та спрямованості умислу. Зокрема, таку 
специфіку мають технології, які використовуються у сфері кредитно-
банківських відносин для заволодіння кредитами.  

На мою думку, вони визначаються формами, в яких реалізується 
злочинна поведінка. Першою формою є обманне отримання кредиту, другою 


