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кредиту; 3) надання в якості застави майна, на яке не може бути 
4) звернено стягнення; 5) неодноразовий заставу одного і того ж 
майна. Способом забезпечення повернення банківського кредиту 
є страхування ризику неповернення кредиту. Розвиток цього 
способу забезпечення повернення кредиту пов’язане з 
вчиненням злочинів, пов’язаних з підробкою одержувачами 
кредитів договорів страхування та пред’явлення їх до банку як 
документи, що забезпечують зворотність одержуваних 
кредитних коштів [2, с. 114]. 

Отже, врахування вищевказаних способів шахрайств у 
сфері кредитних операцій банків дозволить значною мірою 
вдосконалити роботу органів внутрішніх справ при 
попередженні та розкритті шахрайств у сфері кредитних 
операцій банків. 
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ФУНКЦІЇ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СУСПІЛЬСТВІ: 

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ 
 

Загальноприйняте визначення благодійної діяльності 
формулюється через існування громадських проблем. Будь-які 
дії, створені для їхнього вирішення визнаються благодійністю. 
Здійснення благодійництва, як приватного, так і добровільного 
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справа конкретної людини, оскільки це пов'язано з 
розпорядженням приватними, матеріальними, фінансовими чи 
трудовими ресурсами. Кожен творить благо, вкладаючи до 
цього власне уявлення проблемами. Благодійність лежить поза 
сферою офіційного адміністрування. Рішення у цій сфері 
приймаються, а дії робляться без розпоряджень закону чи 
офіційної політики. 

Альтруїзм та співчуття – необхідні умови здійснення 
благодійної діяльності. Вони в тій чи іншій мірі притаманні 
кожній людині. Певною мірою заняття благодійністю – це 
задоволення потреб в альтруїзмі або в відповідних емоціях. У 
випадку благодійності це є допомога іншим особам за 
допомогою власного добробуту чи вільного часу й за умови, що 
надання цієї допомоги не шкодить іншим конкретним особам і 
не є протизаконною [1]. Отже, розглянемо безпосередньо 
функції благодійної діяльності: 

- економічна: забезпечення гідного існування громадян, 
що з об'єктивних особливостей і життєвих ситуацій 
неспроможні самостійно подбати про себе; 

- соціальна: зняття соціальної напруги шляхом 
вирівнювання рівня життя, підтримки самих знедолених верств 
населення, котрі за об'єктивними обставинами неспроможні 
адаптуватися до відповідних умов; 

- ринкова: заповнення недоліків соціальної держави і 
функціонування ринкових механізмів, передусім за допомогою 
оперативності і адресності доставленої допомоги; 

- громадська: заповнення перекосів громадських відносин, 
що призводять до відходу окремих категорій населення від 
стандартів життєдіяльності, що обмежує їхні можливості щодо 
споживання громадських благ і самореалізації; одночасно – 
вплив громадської думки; 

- політична: реалізація механізмів, а саме зв'язок 
населення, побудова владних структур, формулювання 
соціальних пріоритетів від імені тих, які з об'єктивних причин, 
не здатний відстоювати своїх прав чи соціальний статус; 

- маркетингова: задоволення потреб філантропів, надання 
донорам послуг щодо здійснення благодійних проектів, 
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одночасно – культивація альтруїстичних і людинолюбних 
настроїв у суспільстві [1]. 

Отже, необхідним критерієм ефективності 
функціонування благодійних організацій є доступність наданих 
благ нужденним групам населення, тобто здатність 
благодійників своєчасно, чітко виявляти і максимально 
здійснювати свої статутні функції. Тому принципи моральності 
та чуйності – це не лише обов'язок, а й потреба сумлінної 
людської душі. Адже справжня благодійність не потребує 
винагороди, вона закладається в самому вчинкові та в добрій 
волі того, хто дає і співпереживає, це не популізм, а стан душі. 
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сперечаються щодо реформування і удосконалення системи 
правоохоронних органів. Однак за роки незалежності ця система 
не зазнала значних змін. Проголошені реформи тільки 
декларували кореневі перетворення, але нічого не змінювали по 
суті. За цей час держава зазнала кардинальних змін, 


