
Лекція 6 

Тема: Правове положення сільськогосподарських кооперативів та 

сільськогосподарських підприємств корпоративного типу 
ПЛАН 

1. Правосуб’єктність аграрних підприємств кооперативного та корпоративного типів. 

2. Порядок утворення, реорганізації і ліквідації підприємств  кооперативного і 

корпоративного типів. 

3. Органи управління сільськогосподарського кооперативу та їх компетенція 
Шановні студенти, Вам необхідно опрацювати наступні види завдань для  визначення рівня 

знань, умінь та навичок 

1. Переглянути інформацію за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=EBjWEQesJ48 

2. Методичні рекомендації до самостійної роботи 

 Види сільськогосподарських кооперативів та корпорації, принципи їх діяльності 

 Кооперативні та корпоративні підприємства та їх об’єднання 

Бажаю успіхів 

 

І.  Правосуб’єктність аграрних підприємств кооперативного та корпоративного 

типів. 

Залежно від організаційно-правових форм суб'єкти аграрного права 

розмежовуються на дві групи: підприємства кооперативного та підприємства 

корпоративного типу. 

Аграрні підприємства кооперативного і корпоративного типу мають як спільні 

риси, так і відмінні. Спільними їхніми рисами є те, що це — юридичні особи, які 

мають спеціальну правоздатність і Дієздатність, можуть набувати прав та юридичних 

обов'язків, бути позивачами і відповідачами в суді. Особливість аграрних підприємств 

кооперативного типу полягає в тому, що вони, передусім, об'єднують трудову 

діяльність, тобто кожен член такого підприємства повинен особисто в ньому 

працювати. Всі члени такого підприємства мають право брати участь в управлінні 

діяльністю підприємства (за принципом: один член кооперативу - один голос). Від 

кожного працівника такого підприємства залежить застосування заходів заохочення і 

стягнення. Це і відрізняє риси підприємства кооперативного типу від підприємств 

корпоративного типу. 

Фізичні та юридичні особи, які беруть участь у діяльності 

сільськогосподарського товариства, повинні обов'язково зробити особистий майновий 

внесок у статутний фонд товариства. Внесками учасників можуть бути не тільки 

грошові кошти, а й будинки, обладнання, цінні папери, право на користування 

природними ресурсами, а також право на інтелектуальну власність людини. Цим 

аграрні підприємства корпоративного типу відрізняються від підприємств 

кооперативного типу. 

Суттєвою особливістю правосуб'єктності підприємств корпоративного типу є те, 

що вони насамперед об'єднують капітал, а не свою трудову участь.  

Господарські товариства створюються на основі укладення установчого договору, 

який має вирішальне значення для учасників такого підприємства у зв'язку з тим, що 

установчий договір регламентує відносини між учасниками господарського 

товариства залежно від їх частки у статутному фонді підприємства. Згідно зі ст. 12 

Закону України «Про господарські товариства» вони виступають власниками 

переданого їм майна, учасниками виробленої продукції, отриманих прибутків. 

https://www.youtube.com/watch?v=EBjWEQesJ48


ІІ. Порядок утворення, реорганізації і ліквідації підприємств  

кооперативного і корпоративного типів. 

Сільськогосподарські підприємства кооперативного і корпоративного типу 

утворюються їх засновниками на принципах добровільності членства фізичних і 

юридичних осіб, безперешкодному виході з них, обов'язковій трудовій участі членів у 

господарській Діяльності виробничих кооперативів, демократичному характері 

управління, розподілу прибутків між членами кооперативу відповідно до їх участі в 

діяльності підприємства. 

Сільськогосподарські підприємства кооперативного типу вважаються 

створеними і набувають прав юридичної особи з дня державної реєстрації, вони мають 

самостійний баланс, рахунки в банківських установах, печатку з 'їх найменуванням, 

діють на основі статуту, який приймається на загальних зборах членів підприємства. 

Згідно зі ст. 4 Закону України «Про господарські товариства» в основі порядку 

створення та дії підприємств кооперативного типу, крім статуту, лежить установчий 

договір. Цим вони відрізняються від підприємств корпоративного типу. 

Припинення діяльності сільськогосподарських кооперативів здійснюється у 

формі його реорганізації або ліквідації. Питанням реорганізації і ліквідації 

сільськогосподарських кооперативів та їх об'єднань присвячені норми розділу XI 

Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію». 

Кооператив може реорганізуватися (шляхом злиття, приєднання, виділення, 

розподілу, перетворення) в підприємства інших форм господарювання за рішенням 

загальних зборів (засновників) у порядку, визначеному статутом. З моменту 

реорганізації кооператив (об'єднання) припиняє свою діяльність. Всі його права та 

обов'язки переходять до правонаступника чи правонаступників. 

Що стосується ліквідації, то кооператив (об'єднання) ліквідується за рішенням: 

кооператив - загальних зборів членів кооперативу; об'єднання - зборів уповноважених 

представників кооперативів;суду або господарського суду. 

Ліквідація кооперативу (об'єднання) здійснюється ліквідаційною комісією, 

призначеною органом, що прийняв рішення про ліквідацію. 

З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з 

управління кооперативом (об'єднанням). Ліквідаційна комісія проводить належну 

підготовку та організаційну роботу, складає ліквідаційний баланс та подає його 

органу, що прийняв рішення про ліквідацію кооперативу (об'єднання). Повнота і 

достовірність ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудиторами. 

Майно кооперативу, що залишилося після розрахунків з бюджетом, банками та 

іншими кредиторами, розподіляється між членами кооперативу пропорційно вартості 

їх паю; майно об'єднання - між членами об'єднання в розмірах і в порядку, 

передбачених статутом об'єднання. 

Ліквідація вважається завершеною, а кооператив (об'єднання) таким, що 

припинив свою діяльність, з моменту внесення до державного реєстру запису про його 

ліквідацію. 

  

 

ІІІ. Органи управління сільськогосподарського кооперативу та їх компетенція. 

Основними правовими засадами, на яких здійснюється управління 

кооперативом, є самоврядування, гласність, участь його членів у вирішенні питань 

діяльності кооперативів.  



Органами управління кооперативу є загальні збори та правління кооперативу. 

Крім того, в разі потреби кооператив може наймати виконавчого директора, 

утворювати спостережну раду.  

Відповідно до ст.15 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію", 
від 21.07.2020 № 819-IX систему органів управління сільськогосподарського кооперативу 

складають: 

1) вищий орган управління - загальні збори сільськогосподарського кооперативу; 

2) виконавчий орган - правління сільськогосподарського кооперативу, яке очолює голова 

правління; 

3) орган контролю - ревізійна комісія; 

4) інші органи управління сільськогосподарського кооперативу, створені в порядку, 

передбаченому частиною третьою цієї статті. 

2. У сільськогосподарському кооперативі, до складу якого входить менше 20 членів, функції 

правління сільськогосподарського кооперативу можуть бути покладені загальними зборами такого 

кооперативу на одноосібний виконавчий орган - голову сільськогосподарського кооперативу, а 

функції ревізійної комісії - на одноосібний орган контролю - ревізора. 

3. Сільськогосподарський кооператив може прийняти рішення про створення спостережної ради 

та інших органів сільськогосподарського кооперативу за участю членів, осіб, які не є членами такого 

кооперативу, та залучених експертів у порядку, передбаченому Статутом такого кооперативу. 

4. Органи управління сільськогосподарського кооперативу обираються з числа членів такого 

кооперативу. Член сільськогосподарського кооперативу може бути обраний лише до одного органу 

управління сільськогосподарського кооперативу. Статутом сільськогосподарського кооперативу 

можуть бути передбачені обмеження щодо входження до складу одного або різних органів 

управління сільськогосподарського кооперативу членів сім’ї або близьких родичів. 

5. Члени правління, голова сільськогосподарського кооперативу обираються загальними 

зборами такого кооперативу на строк, визначений статутом сільськогосподарського кооперативу, але 

не більш як на п’ять років, а члени ревізійної комісії (ревізор), члени спостережної ради (за 

наявності) - не більш як на три роки. 

6. Повноваження членів органів управління (одноосібних органів управління) 

сільськогосподарського кооперативу можуть бути достроково припинені за рішенням загальних 

зборів такого кооперативу. 

7. Система органів управління сільськогосподарського кооперативу, їхні повноваження, порядок 

обрання членів органів управління і дострокового припинення їхніх повноважень, порядок 

скликання і проведення загальних зборів сільськогосподарського кооперативу визначаються 

статутом сільськогосподарського кооперативу з урахуванням вимог, встановлених цим Законом. 

8. Рішення, дії та бездіяльність органів управління сільськогосподарського кооперативу та 

членів таких органів можуть бути оскаржені членом, асоційованим членом сільськогосподарського 

кооперативу до вищого органу управління сільськогосподарського кооперативу, а рішення, дії та 

бездіяльнiсть вищого органу управління сільськогосподарського кооперативу - в судовому порядку. 

Стаття 16. Вищий орган управління сільськогосподарського кооперативу 

1. Вищим органом управління сільськогосподарського кооперативу є загальні збори 

сільськогосподарського кооперативу. У загальних зборах сільськогосподарського кооперативу з 

правом ухвального голосу мають право брати участь усі члени такого кооперативу. У загальних 

зборах сільськогосподарського кооперативу з правом дорадчого голосу мають право брати участь 

асоційовані члени такого кооперативу. 

2. До виключної компетенції загальних зборів сільськогосподарського кооперативу належить: 

1) внесення змін до статуту сільськогосподарського кооперативу; 

2) утворення виконавчого, контрольного та інших органів управління, а також інших органів 

сільськогосподарського кооперативу; 

3) заслуховування звітів органів управління, інших органів сільськогосподарського кооперативу; 

4) розгляд скарг на рішення, дії або бездіяльнiсть органів управління сільськогосподарського 

кооперативу та членів таких органів; 

5) визначення розмірів фондів сільськогосподарського кооперативу; 

6) визначення розмірів вкладів відповідно до статуту та Правил внутрішньогосподарської 

діяльності сільськогосподарського кооперативу; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/819-20/conv#n173


7) визначення розмірів оплати праці голови правління (голови) сільськогосподарського 

кооперативу, голови ревізійної комісії (ревізора), а також порядок затвердження кошторису на 

утримання апарату органів управління сільськогосподарського кооперативу, найманих працівників; 

8) затвердження річного звіту і балансу сільськогосподарського кооперативу; 

9) здійснення розподілу фінансового результату (прибутку), що залишається після сплати 

податків, зборів та інших платежів, передбачених законом, або прийняття рішення щодо покриття 

збитків сільськогосподарського кооперативу, у разі якщо такі повноваження не віднесені статутом 

сільськогосподарського кооперативу до компетенції правління кооперативу; 

10) прийняття нових членів та припинення членства в сільськогосподарському кооперативі, крім 

випадків, передбачених частиною третьою статті 11 та частиною третьою статті 13 цього Закону; 

11) прийняття рішень щодо володіння, користування та розпорядження майном у випадках, 

передбачених статутом сільськогосподарського кооперативу; 

12) утворення спеціальних комісій із залученням як консультантів найманих працівників; 

13) прийняття рішень про вступ сільськогосподарського кооперативу до сільськогосподарського 

кооперативного об’єднання; 

14) прийняття рішень про утворення та/або участь у діяльності інших юридичних осіб, а також 

про утворення відокремлених підрозділів (філій, відділень або представництв) 

сільськогосподарського кооперативу; 

15) прийняття рішень про реорганізацію або ліквідацію сільськогосподарського кооперативу. 

3. Рішенням загальних зборів сільськогосподарського кооперативу до компетенції загальних 

зборів можуть бути віднесені будь-які інші питання діяльності такого кооперативу. 

4. Чергові загальні збори сільськогосподарського кооперативу скликаються правлінням 

(головою) сільськогосподарського кооперативу у разі потреби, але не менше одного разу на рік. 

5. Про дату, місце, час проведення та порядок денний загальних зборів члени, асоційовані члени 

сільськогосподарського кооперативу повинні бути повідомлені у порядку, визначеному статутом 

сільськогосподарського кооперативу, не пізніше ніж за десять днів до визначеного строку їх 

проведення з наданням їм не пізніше ніж за п’ять днів до зазначеного строку проекту рішення та/або 

переліку питань, що вносяться на розгляд. 

6. Позачергові загальні збори сільськогосподарського кооперативу скликаються на вимогу не 

менше однієї третини його членів або на вимогу ревізійної комісії (ревізора) чи спостережної ради 

(за наявності). 

Позачергові загальні збори сільськогосподарського кооперативу мають бути скликані протягом 

20 днів з дня подання такої вимоги. 

У разі незабезпечення правлінням (головою) сільськогосподарського кооперативу скликання 

позачергових загальних зборів сільськогосподарського кооперативу такі збори можуть бути скликані 

особами, які вимагали їх скликання, протягом наступних 20 днів. 

7. Загальні збори сільськогосподарського кооперативу проводяться із забезпеченням присутності 

членів, асоційованих членів такого кооперативу в одному місці для обговорення питань порядку 

денного. Статутом сільськогосподарського кооперативу може бути передбачена можливість 

проведення загальних зборів сільськосподарського кооперативу шляхом телеконференції, 

відеоконференції чи із застосуванням інших засобів електронних комунікацій, за умови що кожен з 

учасників таких зборів може одночасно з усіма іншими учасниками брати участь в обговоренні та 

голосуванні з питань, внесених на розгляд загальних зборів. 

8. Член, асоційований член сільськогосподарського кооперативу - фізична особа бере участь у 

загальних зборах сільськогосподарського кооперативу особисто. Член, асоційований член 

сільськогосподарського кооперативу - юридична особа бере участь у загальних зборах через свого 

керівника або іншого уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності про участь у 

загальних зборах сільськогосподарського кооперативу або рішення уповноваженого органу такої 

юридичної особи. 

9. У випадках, передбачених статутом сільськогосподарського кооперативу, член 

сільськогосподарського кооперативу може брати участь у загальних зборах сільськогосподарського 

кооперативу шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у 

письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису члена сільськогосподарського 

кооперативу на такому документі засвідчується в установленому законом порядку. Голос такого 

члена враховується при визначенні правомочності загальних зборів сільськогосподарського 
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кооперативу та зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст 

документа дає змогу визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного 

рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до протоколу загальних зборів 

сільськогосподарського кооперативу та зберігається разом із ним. 

10. Загальні збори сільськогосподарського кооперативу у випадках, передбачених статутом 

сільськогосподарського кооперативу, можуть бути проведені шляхом проведення загальних зборів 

уповноважених представників. Кількість членів сільськогосподарського кооперативу, які мають 

право делегувати одного уповноваженого представника, та порядок його делегування визначаються 

статутом такого кооперативу. 

11. Статутом сільськогосподарського кооперативу може бути передбачена можливість 

прийняття рішення загальних зборів сільськогосподарського кооперативу (крім рішень, 

передбачених частиною п’ятнадцятою цієї статті) шляхом проведення письмового опитування. У 

такому разі проект рішення та/або перелік питань для голосування (які повинні містити чітке і 

зрозуміле формулювання, що не допускає різних тлумачень) надсилаються членам, асоційованим 

членам сільськогосподарського кооперативу ініціатором проведення загальних зборів. Члени 

сільськогосподарського кооперативу повинні протягом п’яти календарних днів з дати одержання 

відповідного проекту рішення або переліку питань для голосування у письмовій формі повідомити 

про свою позицію у порядку, передбаченому статутом сільськогосподарського кооперативу. Рішення 

загальних зборів сільськогосподарського кооперативу, що приймається шляхом проведення 

письмового опитування, вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосували не менше двох 

третин членів кооперативу. 

12. Загальні збори сільськогосподарського кооперативу правомочні вирішувати питання, якщо в 

них беруть участь більше половини членів сільськогосподарського кооперативу, а збори 

уповноважених представників - за умови присутності не менше двох третин уповноважених 

представників. 

13. Кожний член сільськогосподарського кооперативу чи уповноважений представник має один 

голос, який не може передаватися іншій особі. Статутом сільськогосподарського кооперативу може 

бути передбачено, що його члени при прийнятті рішень на загальних зборах такого кооперативу з 

усіх або частини питань, віднесених до компетенції загальних зборів сільськогосподарського 

кооперативу (крім рішень, передбачених частиною чотирнадцятою цієї статті), мають додаткову 

кількість голосів, пропорційну до їх участі в господарській діяльності такого кооперативу (частки 

кожного з них в обороті з відповідним кооперативом та/або трудової участі в діяльності 

кооперативу). При цьому додаткова кількість голосів, яку може мати один член 

сільськогосподарського кооперативу, не може перевищувати одну шосту загальної кількості голосів 

членів сільськогосподарського кооперативу, а загальна додаткова кількість голосів, яку можуть мати 

усі члени сільськогосподарського кооперативу, - одну третину загальної кількості голосів членів 

сільськогосподарського кооперативу. 

14. Рішення загальних зборів сільськогосподарського кооперативу про внесення змін до статуту, 

про внесення змін до Правил внутрішньогосподарської діяльності, про вступ до 

сільськогосподарського кооперативного об’єднання або вихід із нього, про реорганізацію або 

ліквідацію сільськогосподарського кооперативу вважається прийнятим, якщо за нього проголосували 

не менш як дві третини членів такого кооперативу (уповноважених представників), які беруть участь  

у загальних зборах сільськогосподарського кооперативу, якщо більша кількість голосів, необхідна 

для прийняття рішення, не передбачена статутом такого кооперативу. 

15. Рішення з питань, не передбачених частиною чотирнадцятою цієї статті, приймаються 

простою більшістю голосів членів сільськогосподарського кооперативу (уповноважених 

представників), які беруть участь у загальних зборах сільськогосподарського кооперативу, якщо 

більша кількість голосів, необхідна для прийняття рішення, не передбачена статутом такого 

кооперативу. 

16. Рішення загальних зборів сільськогосподарського кооперативу приймається відповідно до 

його статуту шляхом відкритого або таємного голосування. 

17. За результатами загальних зборів сільськогосподарського кооперативу (загальних зборів 

уповноважених представників) складається протокол. 

18. Протокол загальних зборів сільськогосподарського кооперативу (загальних зборів 

уповноважених представників) та прийняті рішення надсилаються членам такого кооперативу 
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головою правління (головою) сільськогосподарського кооперативу або оприлюднюються у порядку, 

передбаченому статутом сільськогосподарського кооперативу. 

Стаття 17. Виконавчий орган сільськогосподарського кооперативу 

1. Виконавчим органом сільськогосподарського кооперативу є правління або голова 

сільськогосподарського кооперативу. 

2. Правління (голова) сільськогосподарського кооперативу підзвітне загальним зборам такого 

кооперативу і несе перед ними відповідальність за ефективність діяльності сільськогосподарського 

кооперативу. 

3. До компетенції правління (голови) сільськогосподарського кооперативу належить: 

1) здійснення управління сільськогосподарським кооперативом у період між загальними зборами 

такого кооперативу, забезпечення виконання їх рішень; 

2) здійснення розподілу, у разі якщо таке повноваження передбачено статутом 

сільськогосподарського кооперативу, фінансового результату (прибутку), що залишається після 

сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, передбачених законом, у вигляді 

відрахувань до фондів кооперативу, а для сільськогосподарського кооперативу, що діє з метою 

одержання прибутку, - також патронажних дивідендів членам кооперативу та дивідендів членам та 

асоційованим членам кооперативу або прийняття рішення щодо покриття збитку 

сільськогосподарського кооперативу; 

3) вирішення інших поточних питань діяльності сільськогосподарського кооперативу, не 

віднесених цим Законом та статутом сільськогосподарського кооперативу до виключної компетенції 

загальних зборів сільськогосподарського кооперативу, інших органів управління кооперативу.  

4. Правління сільськогосподарського кооперативу очолює голова правління, який обирається 

правлінням з числа його членів. Голова правління (голова) сільськогосподарського кооперативу 

представляє кооператив у відносинах з органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування, міжнародними організаціями, юридичними та фізичними особами і діє від імені 

сільськогосподарського кооперативу в межах, передбачених статутом такого кооперативу. 

5. Порядок проведення засідань правління сільськогосподарського кооперативу та прийняття 

ним рішень визначається статутом такого кооперативу. 

6. Правління сільськогосподарського кооперативу може, а в разі прийняття відповідного 

рішення загальними зборами - зобов’язане найняти виконавчого директора для оперативного 

управління діяльністю сільськогосподарського кооперативу. Виконавчий директор не може бути 

членом сільськогосподарського кооперативу. Виконавчий директор виконує свої функції на умовах 

контракту, який укладає з ним правління (голова) сільськогосподарського кооперативу.  

7. Виконавчий директор несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього 

обов’язків, визначених контрактом та статутом відповідного сільськогосподарського кооперативу. 

Стаття 18. Орган контролю сільськогосподарського кооперативу 

1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю сільськогосподарського кооперативу 

здійснює ревізійна комісія (ревізор). 

2. Ревізійна комісія (ревізор) обирається загальними зборами сільськогосподарського 

кооперативу у порядку, встановленому статутом такого кооперативу, на строк не більше трьох років. 

Ревізійна комісія (ревізор) підзвітна загальним зборам відповідного сільськогосподарського 

кооперативу. Голова ревізійної комісії (ревізор) може брати участь у засіданнях правління 

сільськогосподарського кооперативу з правом дорадчого голосу. 

3. Ревізійна комісія (ревізор) складає висновок за результатами перевірки річного звіту про 

результати діяльності сільськогосподарського кооперативу. Позачергова перевірка результатів 

фінансово-господарської діяльності сільськогосподарського кооперативу проводиться ревізійною 

комісією (ревізором) за власною ініціативою, а також за рішенням загальних зборів такого 

кооперативу чи на вимогу не менше однієї третини загальної кількості членів відповідного 

кооперативу. 

4. До проведення перевірки (позачергової перевірки) результатів фінансово-господарської 

діяльності кооперативу ревізійна комісія (ревізор) або органи управління сільськогосподарського 

кооперативу можуть залучати відповідно до законодавства та в порядку, передбаченому статутом, 

аудиторів, спеціалістів у сфері фінансів і бухгалтерського обліку та інших осіб, оплата послуг яких 

здійснюється за рахунок коштів сільськогосподарського кооперативу. 



5. Під час перевірки (позачергової перевірки) фінансово-господарської діяльності 

сільськогосподарського кооперативу члени ревізійної комісії (ревізор), а також особи, зазначені 

в частині четвертій цієї статті, мають право безумовного доступу до всіх документів 

сільськогосподарського кооперативу. На їх вимогу члени правління (голова сільськогосподарського 

кооперативу), виконавчий директор (за наявності) зобов’язані надавати необхідні пояснення в усній 

або письмовій формі. 

6. Висновки ревізійної комісії (ревізора) та інші результати перевірки (позачергової перевірки) 

направляються правлінню сільськогосподарського кооперативу (голові сільськогосподарського 

кооперативу), а також окремо кожному члену сільськогосподарського кооперативу в порядку, 

передбаченому статутом такого кооперативу. 

Стаття 19. Спостережна рада сільськогосподарського кооперативу 

1. Спостережна рада сільськогосподарського кооперативу (у разі створення) здійснює контроль 

за додержанням статуту та діяльністю виконавчого органу управління такого сільськогосподарського 

кооперативу. 

2. Спостережна рада підзвітна загальним зборам сільськогосподарського кооперативу.  

3. Члени спостережної ради сільськогосподарського кооперативу здійснюють свої повноваження 

на громадських засадах. 
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