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громадян, інтересів суспільства та держави від протиправних посягань, бо-
ротьби зі злочинністю та забезпечення громадської безпеки, запобігання 
правопорушенням та їх припинення, виявлення і розкриття злочинів, роз-
шуку осіб, які їх вчинили, вжиття заходів до усунення причин і умов, що 
сприяють вчиненню правопорушень.  
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ФІНАНСУВАННЯ ТА КРЕДИТУВАННЯ ЯК МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ 
ФІНАНСОВОЮ СИСТЕМОЮ 

Під час здійснення управління фінансовою системою на стадії розпо-
ділу централізованих і децентралізованих фондів коштів використовуються 
такі методи як фінансування та кредитування. Розподіл залежить від цілей, 
які держава встановлює на даний час, і може здійснюватися тільки відпові-
дно до положень чинного національного законодавства. Унаслідок розподі-
лу коштів формуються доходи та видатки бюджетів усіх рівнів. Вони стано-
влять бюджетну систему України, через яку отримують кошти всі бюджетні 
споживачі [1, с. 19]. У науково-правових колах відмічають те, що фінансу-
вання являє собою цільове, планове, безоплатне та безповоротне переда-
вання державних коштів з бюджетів на певні цілі, завдання, реалізацію 
державних функцій [2, с. 15]. Окрім цього, під час дослідження особливос-
тей правового регулювання видатків на освіту та науку, А. О. Монаєнко за-
уважує, що фінансування здійснюється із різних джерел – бюджетів різних 
рівнів, позабюджетних цільових фондів, власних коштів державних і кому-
нальних підприємств [3, с. 72]. Слід зазначити, що в разі якщо фінансові 
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ресурси виділяються з Державного бюджет, то це є бюджетне фінансуван-
ня, якщо з відомчих фондів, наприклад центральних органів виконавчої 
влади, то це є відомчим фінансуванням. Тобто вид фінансування залежить 
від фонду, з якого воно здійснюється. Також у рамках бюджетних відносин 
як метод фінансування зараз використовуються міжбюджетні трансферти 
[1, с. 20]. Як встановлено в п. 32 ч. 1 ст. 2 Бюджетного кодексу України від 
8 липня 2010 року, міжбюджетні трансферти – це кошти, які безоплатно та 
безповоротно передаються з одного бюджету до іншого. Отже, під час 
управління фінансовою системою України на стадії розподілу централізо-
ваних і децентралізованих фондів коштів використовується метод фінансу-
вання, який являє собою безоплатне та безповоротне виділення грошових 
коштів із відповідних фондів. 

Окрім фінансування під час розподілу мобілізованих грошових ресур-
сів використовується метод кредитування. Даний метод означає цільове, 
відплатне, термінове та поворотне передавання коштів, здійснюване на пла-
тній основі. Цей метод поєднує два різні за змістом способи: державне та 
банківське кредитування, хоча банківське кредитування лише частково на-
лежить до сфери публічного регулювання [2, с. 15–16]. Більш того, в своєму 
досліджені, що присвячено аналізу особливостей правового регулювання 
фінансування житлового будівництва в Україні О. В. Сударенко звертає 
увагу на те, що бюджетне кредитування – це форма фінансування бюджет-
них видатків, при якій передбачається можливість надання бюджетних ко-
штів юридичним особам чи іншому бюджету на зворотній і відплатній ос-
новах [4, с. 16]. Зазначимо, що як метод управління фінансовою системою 
кредитування здійснюється шляхом запозичення. При цьому, в науково-
правових колах відмічають, що запозичення – це операції, пов’язані з отри-
манням бюджетом коштів на умовах повернення, платності та строковості, 
в результаті яких виникають зобов’язання держави (державних органів, ор-
ганів місцевого самоврядування) перед кредитором [1, с. 20]. В якості при-
кладу застосування методу кредитування зазначимо те, що з метою вдоско-
налення порядку надання, використання та повернення державного кредиту, 
що надається для фінансування будівництва, реконструкції та технічного 
переобладнання будов та об’єктів виробничого призначення, та в порядку 
фінансової допомоги підприємствам, об’єднанням та організаціям за раху-
нок коштів державного бюджету Кабінетом Міністром України було при-
йнято постанову «Про державне кредитування підприємств, об’єднань і ор-
ганізацій» від 2 березня 1993 року № 154. Окрім цього Кабінетом Міністрів 
України було прийнято постанову від 1 червня 1995 року № 384, якою було 
затверджено Концепцію регулювання інвестиційної діяльності в умовах ри-
нкової трансформації економіки. Відповідно до положень вищенаведеного 
нормативно-правового акта однією з основних засад регулювання інвести-
ційної діяльності є перенесення центру ваги з безповоротного бюджетного 
фінансування у виробничій сфері на кредитування. Відповідно до положень 
вищенаведеної постанови Кабінету Міністрів України Міністерством  
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фінансів України спільно з Міністерством економіки України було прийня-
то наказ від 15 листопада 1995 року № 178/170, який затвердив Положення 
«Про державне кредитування будов і об’єктів виробничого призначення». 
Як слідує з п. 1.1 вищенаведеного акта законодавства, державне кредиту-
вання здійснюється шляхом надання бюджетних кредитів безпосередньо 
міністерствам, відомствам, іншим центральним органам державної вико-
навчої влади для фінансування підприємствами, об’єднаннями й організаці-
ями через банківські установи в першу чергу пускових об’єктів, а також ра-
ніше розпочатих важливих новобудов виробничого призначення, технічно-
го переозброєння та реконструкції діючих підприємств, незалежно від форм 
власності, на пріоритетних напрямках економіки відповідно до Концепції 
регулювання інвестиційної діяльності в умовах ринкової трансформації 
економіки. Воно є прямим, цільовим, поворотним, строковим, в 
обов’язковому порядку забезпеченим заставою, поручительством або гара-
нтією та здійснюється за рахунок коштів, передбачених на цю мету Держа-
вним бюджетом України. Отже, на рівні з методом фінансування під час 
здійснення діяльності із управління фінансовою системою України на стадії 
розподілу грошових ресурсів використовується метод кредитування, якому 
притаманні принципи цільового призначення, строковості, поворотності та 
платності.  
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ  
ПРИ НАКЛАДЕННІ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ 

На даному етапі розвитку України як правової та демократичної дер-
жави є ефективним формування інституту особистості, для якого основною 
ідеєю є забезпечення та захист прав і свобод громадян. Людина, її права і 


