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Отже, є принципова різниця  кредитної спілки і кредитного кооперативу.  До відмінностей можна 

віднести те, що кредитні спілки є формою самозабезпечення населення фінансовими послугами на основі 

кооперації; вони створюються на базі певного об'єднання людей; вони одночасно є громадськими 

організаціями, орієнтованими на суспільні потреби. Щодо визнання кредитних спілок громадськими 

організаціями, то на сьогодні немає для цього підстав.    

Для вирішення проблеми кредитування села в Україні необхідно створити подібну до європейських 

моделей систему кредитної кооперації. Вона має будуватися відповідно до положень Концепції розвитку 

системи кредитної кооперації  за принципом «знизу-догори» і може складатись з трьох  рівнів. 

Перший рівень кредитної кооперативної системи мають складати кредитні спілки, що діють у 

районних центрах, і кредитні кооперативи,членами яких є сільськогосподарські товаровиробники..  

На нашу думку, зазначена позиція є не зовсім обґрунтованою з наступних причин: 

1) кредитні спілки є найпростішою формою кооперування тільки фізичних осіб. Кредитні 

кооперативи, зокрема створені у формі СГОК, об'єднують фізичних та юридичних осіб, які є 

сільськогосподарськими товаровиробниками; 

2) отримання кредиту членом кредитної спілки необхідне, як правило, для його особистих споживчих 

чи побутових потреб. У свою чергу, призначення і економічна природа кооперативного кредиту значно 

ширші.  

Зазначене дає можливість дійти обґрунтованого висновку про те, що законодавче вирішення 

проблеми надання кредитними спілками фінансових послуг юридичним особам ніяк не вплине на 

необхідність існування кредитних кооперативів, як установ першого рівня системи кредитної кооперації. 

Другий рівень системи повинні сформувати кооперативні банки, об'єднані кредитні спілки та 

об'єднання кредитних кооперативів, що забезпечують для кредитних спілок та кооперативів можливість 

доступу до необхідних фінансових ресурсів.  

Третій, національний, рівень   Центральний кооперативний банк  повинен логічно завершувати 

побудову кооперативної фінансової системи аграрного сектора, об'єднуючи обласні кооперативні банки та 

кредитні кооперативи і спілки, що працюють із аграрним сектором.  

Отже, з цього випливають наступні висновки. Принципова відмінність кредитної спілки і кредитного 

кооперативу (як за суб'єктним складом, так і за економічною природою кредиту, який надається ними своїм 

членам) свідчить про необхідність розвитку та сталого функціонування кредитних кооперативів, зокрема у 

формі СГОК, паралельно з кредитними спілками на всіх рівнях системи кредитної кооперації в Україні. 

Основними тенденціями розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів є: побудова системи 

СГОК на організаційно-економічних засадах, зумовлених міжнародними принципами кооперації; створення 

та діяльність СГОК на засадах неприбуткового статусу; створення у формі СГОК таких організаційних 

моделей, як аукціони, аграрні біржі, агроторгові доми, кредитні кооперативи, оптово-продовольчі (гуртові) 

ринки, заготівельно-збутові та постачальницькі об’єднання тощо. 
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ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ В АСПЕКТІ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ ПОКАРАННЯ  

 

Актуальність визначеної теми полягає у розкритті недоліків діючого законодавства, щодо злочинів за 

які встановлено покарання  у вигляді позбавлення волі, та висвітленні наслідків такого покарання, а саме 

виправлення засуджених осіб. 

Метою роботи є дослідження  впливу на особу такого виду покарання як позбавлення волі. 

Покарання — це захід державного примусу, який застосовується тільки до особи, яка вчинила злочин. 

Воно призначається тільки судом, який виносить вирок від імені держави. Ніякі інші органи держави не 

можуть розглядати кримінальні справи й призначати покарання. 

Мета покарання — це кінцевий результат, якого бажає досягнути держава в ході застосування судом 

до особи такого особливого заходу державного примусу, яким є кримінальне покарання. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/236/96-вр
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2346-12
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Цілі покарання (або складові мети покарання) становлять: 

а) кара; 

б) виправлення засудженого; 

в) запобігання вчиненню нових злочинів з боку засудженого (спеціальна превенція); 

г)запобігання вчиненню злочинів з боку інших осіб (загальна превенція). 

Мета виправлення засудженого полягає у тому, щоб, впливаючи на нього під час виконання 

призначеного судом покарання, так змінити його особистість, аби перетворити злочинця на безпечну й 

нешкідливу для суспільства особу, хоча б і шляхом засвоєння ним неминучості відбування більш тяжкого 

покарання за вчинення нового злочину. 

У межах системи покарань види покарань класифікуються за різними ознаками. На практиці види 

покарання часто поділяють: 

За зв'язком з ізоляцією від суспільства покарання поділяються на: 

а)  пов'язані з ізоляцією від суспільства; 

б) не пов'язані з ізоляцією від суспільства.  

До перших відносяться арешт, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, 

позбавлення волі на певний строк, довічне позбавлення волі. До других відносяться всі інші види покарання. 

Станом на 1 лютого 2014 року в Україні 98 162 особи відбувають покарання у виді позбавлення волі у 

виправних і виховних колоніях (а також перебувають у лікувальних закладах при цих установах). З них 

знаходяться в колоніях: 

 мінімального рівня безпеки — 6567 осіб; 

 середнього рівня безпеки — 71 708 осіб; 

 максимального рівня безпеки — 4272 особи; 

 для тримання жінок — 5533 особи; 

 в спеціалізованих лікувальних закладах — 2771 особа; 

 в лікувальних закладах при виправних колоніях та слідчих ізоляторах — 2173 осіб. 

У виховних колоніях відбуває покарання 871 особа. 

Серед цих засуджених 11 600 осіб відбувають покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад 

10 років. В професійно-технічних навчальних закладах при установах відбування покарання навчаються 

майже 8,5 тисяч засуджених. В загальноосвітніх навчальних закладах — 13 100. Протягом 2013 року 11,5 

тисяч засуджених завершили навчання, отримали робітничу професію. 

Станом на 1 лютого 2014 року найбільше осіб засуджено за корисливі злочини проти приватної 

власності — грабіж, розбій, вимагання (ст. 186, 187, 189 КК — 25 600 осіб); на другому місці знаходиться 

кількість засуджених за «наркотичні» злочини та інші злочини проти життя і здоров'я населення (XIII розділ 

Кримінального кодексу — 19 100 осіб); далі — засуджені за умисне вбивство (ст. 115 — 15 500 осіб, з них 7 

900 осіб — умисне кваліфіковане вбивство); 8 800 осіб відбувають покарання за умисне тяжке тілесне 

ушкодження (ст. 121), 2 300 осіб — за зґвалтування (152 стаття); 28 осіб відбувають покарання за 

захоплення заручників (стаття 147). 

Виходячи зі статистичних даних узятих за 2012 та 2013 роки стосовно засуджених осіб, які після 

звільнення з виправно-трудових установ на постійне місце проживання до Каховського району та м. 

Каховки Херсонської області можна зробити висновок, що у 2012 році звільнено з місць позбавлення волі 86 

осіб, з яких 77 неодноразово судимі, що складає 89,5%, а у 2013 році звільнено з місць позбавлення волі 98 

осіб, з яких 79 осіб неодноразово судимі, що складає 80,6%.      

З таких показників можна побачити, що покарання яке пов’язано з ізоляцією від суспільства не 

виконує головне завдання, яке направлене на ресоціалізацію та виправлення засуджених осіб. 

Після відбуття покарання 13% від звільнених у 2012 році мають хворобу туберкульоз, у 2013 році цей 

показник складає 9,2% та звільнено від відбування покарання 2 особи які мають тяжку хворобу яка 

перешкоджає подальшому відбуванню покарання. Ці засуджені які звільнені з місць позбавлення волі та 

мають хворобу на туберкульоз, не завжди дотримуються правил попередження та розповсюдження хвороби, 

що небезпечне до оточуючих.   

За 2012 та 2013 роки було встановлено адміністративний нагляд за звільненими особами, а саме 18 

осіб, що складає 21% від звільнених та 25 осіб, що складає 25%  відповідно. Згідно ЗУ «Про 

адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі» адміністративному нагляду 

підлягають особи які були засуджені за злочини у сфері обігу наркотичних засобів та ті під  час відбування 

покарання яких поведінка свідчила,  що  вони  вперто не бажають стати на шлях виправлення і залишаються  

небезпечними для суспільства. 

Ці данні свідчать про те, що покарання у вигляді позбавлення волі не перевиховує осіб які вчинили 

злочини, а лише виконує карну функцію що до них.  
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 

СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

 Сільське господарство є одним із найважливіших секторів народного господарства України, тут 

зосереджено близько 30% основних виробничих фондів, працює майже третина загальної чисельності 

працівників, зайнятих у народному господарстві та виробляється третина національного доходу, формується 

70% роздрібного товарообігу. Продукція АПК є однією з основних статтей експорту. Порівняльні переваги 

української економіки зосереджуються головним чином у сільському господарстві. За оцінками експертів, 

Україна належить до числа країн із найвищим рейтингом щодо потенціальних можливостей у сільському 

господарстві. 

 Дану тему у своїх працях досліджували такі науковці, як: В.З. Янчук, В.М. Гайворонський,           

В.П. Жушман, В.М. Єрмоленко, О.В. Гафурова,  М.В. Гребенюк, Ю.М. Крупка,  В.І. Семчик,                      

О.О. Погрібний та інші.  

Державно-правове регулювання сільського господарства здійснюється на засадах, передбачених 

Конституцією України, Господарським Кодексом України, Законами України «Про пріоритетність 

соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві», «Про основні засади 

державної аграрної політики на період до 2015 року», «Про державну підтримку сільського господарства 

України», іншими нормативно-правовими актами аграрного законодавства, а також нормами законодавства, 

яким регулюється діяльність органів державного управління та контролю в цілому. 

 Напрями державного регулювання безпосередньо залежать від особливостей 

сільськогосподарського виробництва, його сезонності, впливу природно-кліматичних умов і, як наслідок, 

високого характеру ризику такого виду діяльності, його збитковості, низької інвестиційної привабливості, 

що, в свою чергу, вимагає здійснення постійної державної підтримки суб'єктів господарювання в цій галузі. 

 Існує декілька основних напрямів участі держави в регулюванні аграрних відносин, а саме: 

реалізація аграрної реформи, визначення особливих умов участі сільськогосподарських підприємств у 

фінансових відносинах, у тому числі оподаткуванні, і заходи державної підтримки учасників 

сільськогосподарського виробництва; державне регулювання окремих видів сільськогосподарської 

діяльності, зокрема рослинництва, тваринництва тощо; особливості використання земель 

сільськогосподарського призначення; формування ринкових відносин на договірних засадах, зокрема 

шляхом укладення договорів купівлі-продажу, контрактації, поставки сільськогосподарської продукції. 

 Державне регулювання аграрного сектору економіки має свої загальні і спеціальні принципи. Перші 

передбачені Конституцією України, яка гарантує право власності Українського народу на землю, її надра, 

атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України 

 (ст. 13); право кожного володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї 

інтелектуальної, творчої діяльності (ст. 41); право кожного на підприємницьку діяльність, не заборонену 

законом (ст. 42) тощо [1]. 
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