
Семінарське заняття № 2 

з дисципліни: "Аграрне право" 

на     тему:     Правове     положення сільськогосподарських кооперативів та 

сільськогосподарських підприємств корпоративного типу. 

 

Навчальна мета заняття: освоєння, поглиблення та розширення знань відповідно до 

тематики заняття та питань, що запропоновані до розгляду на семінарському занятті і 

рекомендованих до вивчення під час самостійної підготовки, підготовки цільових виступів та  

рефератів. 

 

Навчальні цілі: навчальними цілями заняття за цією темою є здобуття студентом 

теоретичних знань щодо правового положення сільськогосподарського кооперативу та 

сільськогосподарських підприємств корпоративного типу, правового регулювання створення, 

діяльності та реорганізації і ліквідації сільськогосподарських кооперативів та 

сільськогосподарських підприємств корпоративного типу 

 

Хід заняття: 

1. Проведення семінару (згідно плану). 

2.Проведення модульного контролю № 2. 

 

План семінару: 

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. 

4. Органи управління сільськогосподарських підприємств корпоративного типу 

5. Види сільськогосподарських кооперативів, принципи їх діяльності 

 
 

Рекомендовані теми рефератів: 

1. Відмінність правового становища сільськогосподарських підприємств корпоративного 

типу та сільськогосподарських кооперативів. 

2. Основне призначення коштів і майна сільськогосподарського кооперативу. 

3. Поняття власності сільськогосподарських кооперативів та аграрних підприємств 

корпоративного типу. 

4. Взаємодія сільськогосподарських кооперативів з іншими суб’єктами аграрного права, 

уповноваженими органами державної влади та місцевими органами самоврядування. 

 

Запитання і завдання для активізації пізнавальної діяльності студентів 

1. Проаналізуйте правове регулювання діяльності сільськогосподарських кооперативів. 

2. Охарактеризуйте порядок створення сільськогосподарських кооперативів. 

3. Дослідіть особливості господарської діяльності виробничих та обслуговуючих 

сільськогосподарських кооперативів. 

4. Проаналізуйте державну підтримку сільськогосподарських кооперативів. 

5. Визначити специфіку господарської діяльності аграрних підприємств корпоративного 

типу. 

6. Проведіть порівняльний аналіз с/г підприємств кооперативного та корпоративного 

типів, та зазначте це в таблиці 

Підприємства кооперативного типу Підприємства корпоративного типу 

Мета діяльності (крім основної статутної) 



  

Визначальний правовий інституту 

  

Основні обов’язки 

  

Принципи управління 

  

Розподіл прибутку 

  

 

До першого питання. Передумовою участі суб’єктів аграрного права у певних 

правовідносинах є існування в них правосуб’єктності. Правосуб’єктність – це гарантована 

нормами АП можливість, а також здатність суб’єкта своїми діями здобувати для себе 

суб’єктивні права та нести юридичні обов’язки. 

Особливістю правосуб’єктності підприємств кооперативного типу є те, що ці 

підприємства являють собою об’єднання передусім робочої сили, а не капіталу. Члени цих 

підприємств самі здійснюють управління та контроль за діяльністю свого підприємства. Так, 

вищим органом управління є загальні збори членів підприємства. Голосування на зборах 

відбувається за принципом: 1 член кооперативу – 1 голос. Тому навіть внесення додаткового 

майнового внеску у розвиток підприємства не розширює прав членів в управлінні 

підприємством. Органи державного управління застосовують до таких підприємств у межах 

своїх повноважень не імперативні методи, а метод рекомендацій. Обов’язкові принципи мають 

місце лише у сфері дотримання ТБ, виробничої санітарії, ветеринарії, якості продукції. Тобто 

держава застосовує імперативний метод тільки там, де необхідний захист працівників та 

споживачів. 

Особливістю правосуб’єктності кооперативних підприємств є також чітке визначення 

меж впливу з боку органів самоврядування на окремого члена через застосування до нього 

заходів заохочення та стягнення, що передбачені статутом. 

Правове становище підприємств корпоративного типу визначено нормами ГК України, 

ЗУ "Про господарські товариства” та статутом кожного підприємства. Це юридичні особи, 

засновані на приватній формі власності, особистій майновій участі (обов’язковому об’єднання 

майна) фізичних та юридичних осіб у статутному фонді для ведення статутної діяльності з 

виробництва, переробки та реалізації с/г продукції з метою отримання прибутку. 

Більшість корпоративних с/г підприємств утворюється внаслідок: 

1) реструктуризації КСП; 

2) приватизації державного майна (ЗУ "Про особливості приватизації майна в АПК”); 

3) на основі добровільного волевиявлення фізичних та юридичних осіб. 

Такі підприємства утворюються шляхом прийняття засновницького договору, статуту та 

проходять державну реєстрацію. 

Особливість їх правосуб’єктності полягає в тому, що господарські товариства є 

об’єднання капіталу, а не трудової участі. Праця учасників та акціонерів в них не є 

обов’язковою, а може мати місце на добровільних засадах. Участь у статутному фонді 

товариства є підставою для здійснення управління його діяльністю. Управління та контроль 

здійснюється учасниками залежно від розміру їх частки у статутному фонді товариства. 



Особливістю правосуб’єктності є також наявність права на дивіденди залежно від участі 

у статутному фонді з чистого прибутку товариства. 

До другого питання. 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. 

Державні сільськогосподарські підприємства створюються відповідно до ст. 5 Закону 

«Про підприємства в Україні» за рішенням власника майна або уповноваженого ним органу. 

Всі сільськогосподарські підприємства припиняють свою діяльність шляхом реорганізації 

або ліквідації. Реорганізація або ліквідація підприємства проводяться за рішенням власника із 

дотриманням вимог антимонопольного законодавства. 

Реорганізація підприємства відбувається шляхом злиття з іншим підприємством, 

приєднання одного підприємства до іншого, поділу підприємства, у разі виокремлення з 

підприємства одного або кількох нових підприємств, перетворення одного підприємства на 

інше. 

При реорганізації підприємства всі його права та обов'язки переходять до його 

правонаступників. 

Підприємство ліквідується у разі: 

1) закінчення терміну, на який воно створювалось, або досягнення мети, що ставилася при 

його створенні; 

2) за рішенням власника або вищого органу управління підприємства; 

3) на підставі рішення суду або господарського суду; 

4) на інших підставах, передбачених законодавством України. Ліквідація підприємства 

здійснюється ліквідаційною комісією. 

Ця комісія вміщує в офіційній пресі публікацію про його ліквідацію, оцінює наявне майно, 

розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс. 

Якщо ліквідується недержавне сільськогосподарське підприємство, то його грошові кошти 

розподіляються між членами цього підприємства після розрахунків з найманими 

працівниками, бюджетом, банківськими установами, власниками облігацій. 

До питання 3 і 4 інформація надана в лекціїї 

До п’ятого питання. Сільськогосподарські кооперативи слід класифікувати й 

систематизувати за окремими ознаками. В основі такої класифікації кооперативів лежить їх 

розподілення на дві великі групи (типи) - виробничі і споживчі. 

До виробничих кооперативів належать усі види кооперативів незалежно від сфери 

діяльності, основна мета яких - отримання доходу (прибутку). У цих кооперативах 

об'єднується труд і майно їх членів, а всі види виробничо-господарської діяльності 

виконуються спільно, колективно. На відміну від них споживчі кооперативи створюються для 

задоволення споживчих інтересів своїх членів. Поряд з цими основними типами кооперативів 

(виробничими та споживчими) існують і кооперативи змішаного типу, їх називають по- 

різному — змішані, проміжні, універсальні, інтегральні, багатопрофільні тощо. 

В умовах відродження кооперативного руху в Україні набувають актуальності підстави  

поділу кооперативів на види за такими ознаками: рід діяльності; предмет діяльності; спосіб 

утворення; рівень усуспільнення майна; правовий режим земель; функціональна 



спрямованість; територія діяльності; ступінь включення в господарський обіг; участь у різних 

фазах суспільного виробництва; підстави об'єднання; підгалузева ознака; конкретно-родова 

ознака; соціальний склад; сфера діяльності; мета діяльності й об'єкти власності; вид продукції, 

що виробляється; місце в організаційно-господарській структурі; рівень спеціалізації; джерела 

забезпечення матеріальними ресурсами тощо. 

Поділ кооперативів, які здійснюють діяльність у сфері сільського господарства, на види 

закріплений і в Законі України «Про сільськогосподарську кооперацію». Відповідно до цілей, 

завдань та характеру діяльності вони поділяються на два види - виробничі й обслуговуючі. У 

згадуваному Законі закріплено, що сільськогосподарський виробничий кооператив - це 

«юридична особа, утворена шляхом об'єднання фізичних осіб, які є сільськогосподарськими 

товаровиробниками, для спільного виробництва продукції сільського, рибного і лісового 

господарства на засадах обов'язкової трудової участі у процесі виробництва». Таким чином, 

серед ознак сільськогосподарського виробничого кооперативу можна назвати специфічний 

вид діяльності — виробництво сільськогосподарської продукції, обов'язкову трудову участь 

членів у його діяльності, а звідси — й участь у ньому лише фізичних осіб. 

У нормах Закону міститься положення про те, що виробничі кооперативи здійснюють  

господарську діяльність на засадах підприємництва з метою отримання доходу. Як відомо, 

поняття та принципи підприємництва закріплені в Законі України «Про підприємництво». 

Саме отримання прибутку, а не доходу є однією з конститутивних ознак підприємницької 

діяльності. Та й сама по собі господарська діяльність є ширшою за підприємницьку, бо 

включає ще й низку організаційно-управлінських моментів. 

Що стосується сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, то це «кооператив, 

створений для надання послуг переважно членам кооперативу та іншим особам з метою 

провадження їх сільськогосподарської діяльності». Саме так і говориться у ст. 1 Закону 

України «Про сільськогосподарську кооперацію». Оскільки діяльність таких кооперативів 

спрямована на обслуговування сільськогосподарського та іншого виробництва учасників 

кооперації, на надання комплексу послуг, пов'язаних із виробництвом, переробкою та збутом 

продукції рослинництва, тваринництва, лісівництва й рибальства, то й їх членами передусім  

повинні бути виробники сільськогосподарської продукції. Серед ознак такого кооперативу 

можна назвати: особливий вид діяльності (обслуговування сільськогосподарського 

виробництва, переважно його членів); безпосередня участь товаровиробників 

сільськогосподарської продукції (як юридичних, так і фізичних осіб); обов'язкова участь у 

господарській діяльності. 

Залежно від виду діяльності обслуговуючі кооперативи поділяються на переробні, 

заготівельно-збутові, постачальницькі, сервісні та інші, тобто цей приблизний перелік не є 

вичерпним: можливе існування й інших видів таких кооперативів. Основні напрямки 

діяльності цих підвидів обслуговуючих кооперативів закріплено в Законі «Про 

сільськогосподарську кооперацію». 

Що стосується принципів кооперативної діяльності, то вони закріплені в ст. З Закону 

України «Про сільськогосподарську кооперацію» , відповідно до якої до них належать: 

добровільність членства фізичних і юридичних осіб в кооперативі і безперешкодний вихід з  

нього; обов'язкова трудова участь членів у діяльності виробничого кооперативу; обов'язкова 

участь членів у господарській діяльності обслуговуючого кооперативу; відкритість і 

доступність членів для тих, хто визнає статут кооперативу, бажає користуватися послугами 

цього кооперативу та в разі потреби погоджується брати участь у фінансуванні його на умовах, 

встановлених статутом кооперативу; демократичний характер управління, рівні права у 

прийнятті рішень за правилом «один член кооперативу — один голос»; розподіл доходу між 

членами кооперативу відповідно до їх участі в діяльності кооперативу; контроль членів 

кооперативу за його роботою в порядку, передбаченому статутом кооперативу. Слід 

зазначити, що наведені принципи діяльності кооперативів відповідають загальновизнаним 

кооперативним принципам, встановленим Міжнародним кооперативним альянсом. 



Відповідно до положень чинного законодавства України кооперативи можуть 

створювати кооперативні об'єднання та підприємства. Об'єднання кооперативів створюються 

на добровільних засадах для здійснення будь-якої не забороненої законодавством діяльності 

за галузевою або територіальною ознакою. Об'єднання мають статус юридичної особи, 

створюються на тих самих умовах, що й кооперативи. Об'єднання не мають права втручатися 

в господарську діяльність засновників, не відповідають за зобов'язання членів об'єднання, а 

члени об'єднання не відповідають за зобов'язання об'єднання, якщо інше не передбачено 

статутом. Реєстрація об'єднань здійснюється в тому ж порядку, що і реєстрація кооперативів. 

Можуть створюватися такі види об'єднань: об'єднання, що створюються кооперативами 

на підставі договорів; об'єднання, що створюються на засадах членства з делегуванням їм  

кооперативами Централізованих функцій з питань господарської діяльності, управління і 

контролю; об'єднання, що створюються на засадах членства, з делегованими функціями 

господарської діяльності і управління; змішані об'єднання, що здійснюють господарські й 

управлінські функції частково на засадах членства і делегованих повноважень, а частково на 

договірних засадах; кооперативи кооперативів. 

Кооперативи, що увійшли до об'єднання, зберігають статус юридичної особи та повну 

господарську самостійність і можуть добровільно вийти з них за рішенням загальних зборів  

членів кооперативу. Формування органів управління об'єднань, утворення і поповнення 

майнових фондів здійснюється в порядку, передбаченому установчими документами. 
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Модуль № 2 

Варіант 1 

1. Поняття суб’єктів аграрного права, їх класифікація. 

2. *Кооперативні та корпоративні підприємства та їх об’єднання. 

3. *Право членства в сільськогосподарських підприємствах кооперативного типу. 
 

Модуль № 2 

Варіант 2 

1. Особливості правового статусу суб'єктів аграрного господарювання 

2. *Правовий статус членів у сільськогосподарських кооперативах 

3. Види сільськогосподарських кооперативів та корпорації, принципи їх діяльності 
 

Модуль № 2 

Варіант 3 

1. Загальні засади створення та ліквідації суб'єктів аграрного господарювання 

2. *Поняття права засновництва та права участі громадян в сільськогосподарських 

кооперативах 

3. Поняття права власності підприємства корпоративного типу. 
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Модуль № 2 

Варіант 4 

1. Загальна характерника правового становища громадян як суб’єктів аграрних 

правовідносин. 

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

3. Органи управління сільськогосподарських підприємств корпоративного типу 

 
 

Модуль № 2 

Варіант 5 

1. Право членство в сільськосподарських підприємствах кооперативного типу. Правовий 

статус їх членів. 

2. Порядок утворення, реорганізації і ліквідації підприємств кооперативного і 

корпоративного типів. 

3. Поняття власності аграрних підприємств кооперативів. Неподільний та пайовий фонд. 
 

Модуль № 2 

Варіант 6 

1. Поняття право засновництва та право участі громадян в аграрних підприємствах 

корпоративного типу. 

2. Порядок утворення, реорганізації і ліквідації підприємств кооперативного і 

корпоративного типів. 

3. Органи управління сільськогосподарського кооперативу та їх компетенція 
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