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    1. Поняття виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських
підприємств та її правове регулювання.
 
    2. Поняття фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств та її
правове регулювання.   
    3. Поняття виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських
підприємств та її правове регулювання.   

  
  

 

  

Згідно зі ст. З ГК України господарська діяльність сільськогосподарських підприємств
— це діяльність суб"єктів аграрного господарювання у сфері суспільного виробництва,
спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт або надання
послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Господарська діяльність
може здійснюватися з метою одержання прибутку (підприємництво) або без мети
одержання прибутку (некомерційна господарська діяльність).

  

Сферу аграрних господарських відносин становлять виробничо-господарські,
організаційно-господарські та внутрішньогосподарські відносини. Провідну роль у сфері
аграрних відносин відіграють виробничо-господарські відосини.

  

Виробничо-господарськими є майнові та інші відносини, що виникають між суб'єктами
аграрного господарювання під час безпосереднього здійснення господарської
діяльності.

  

Виробничо-господарська діяльність аграрних підприємств здійснюється у межах
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встановленого в Україні правового господарського порядку, відповідно до вимог
законодавства. Статтею 5 ГК України встановлено, що правовий господарський порядок
в Україні формується на основі оптимального поєднання ринкового саморегулювання
економічних відносин суб'єктів господарювання та державного регулювання
макроекономічних процесів, виходячи з конституційної вимоги відповідальності держави
перед людиною за свою діяльність та визначення України як суверенної і незалежної,
демократичної, соціальної, правової держави.

  

Виробничо-господарська діяльність аграрних підприємств здійснюється на основі
загальних принципів господарювання, закріплених у ст. 6 ГК України: забезпечення
економічної багатоманітності та захисту державою всіх суб'єктів аграрного
господарювання; свобода підприємницької діяльності в межах, визначених законом;
вільний рух капіталів, товарів і послуг на території України; обмеження державного
регулювання економічних процесів у зв'язку з потребою забезпечення соціальної
спрямованості економіки, добросовісної конкуренції у підприємництві; екологічний
захист населення; захист прав споживачів і безпеки суспільства й держави; захист
національного товаровиробника; заборона незаконного втручання органів державної
влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини
сільськогосподарських підприємств.

  

Особливістю виробничо-господарської діяльності аграрних підприємств є використання
ними землі як основного засобу виробництва. Наслідком цього є наявність спеціальних
форм організації і ведення виробництва в аграрному секторі економіки (наприклад,
фермерських господарств), а також особливого правового регулювання господарської
діяльності з урахуванням таких чинників: біологічного циклу в сільськогосподарській
діяльності; особливостей контролю за власністю на землю та інші природні об'єкти;
державного регулювання умов, в яких функціонує аграрний сектор економіки;
особливостей економічної конкурентоспроможності сільського господарства;
особливостей функціонування ринку товарної сільськогосподарської продукції;
вагомого соціально-політичного й культурного значення розвитку селянства1.

  

Агропромисловий комплекс України характеризується наявністю великих обсягів
виробництва на промисловій основі, чітко вираженого зонального його розміщення,
розвинутою внутріш-ньорайонною та галузевою спеціалізацією. Зокрема, Поліська зона
спеціалізується на виробництві картоплі, льону, продукції м'ясного скотарства. У
степових районах України найбільше розвинуто виробництво цукрових буряків, зерна,
продукції скотарства і свинарства. У степовій зоні виробляється основний обсяг плодів і
винограду, продукції вівчарства, значна кількість зерна, продукції свинарства і
скотарства, у приміській зоні — значний обсяг овочів, молока для промислових центрів2.
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Спеціалізація виробничо-господарської діяльності як форма суспільного поділу праці
сприяє концентрації виробництва і є важливим засобом підвищення ефективності
сільського господарства. За галузевою спеціалізацією розрізняють аграрні господарства
у сфері рослинництва (зернові, овочеві та інші господарства) і тваринництва (та інші
господарства).

  

Аграрні підприємства крім основної (спеціалізованої) виробничо-господарської
діяльності здійснюють, як правило, й інші види сільськогосподарської діяльності —
йдеться про переробку продукції власного виробництва, розвиток промислів,
садівництво, бджільництво тощо.

  

Відносини у сфері виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських
підприємств регулюються Конституцією України, Господарським і Цивільним кодексами,
законами України, нормативно-правовими актами Президента України та Кабінету
Міністрів України, нормативно-правовими актами інших органів державної влади та
органів місцевого самоврядування, а також іншими нормативними актами.

  

До основних законів, що регулюють виробничо-господарську діяльність
сільськогосподарських підприємств, належать закони України «Про колективне
сільськогосподарське підприємство», «Про сільськогосподарську кооперацію», «Про
фермерське господарство» та інші.

  

Закон України «Про колективне сільськогосподарське підприємство» визначає
правовий статус та основний режим виробничо-господарської діяльності колективного
сільськогосподарського підприємства (КСГП). Згідно зі ст. 13 цього закону КСГП
самостійно визначає напрями сільськогосподарського виробництва, його структуру і
обсяг, самостійно розпоряджається виробленою продукцією та доходами, здійснює
будь-яку діяльність, що не суперечить законодавству України.

  

Згідно зі ст. 28 Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» кооператив
(об'єднання), відповідно до свого статуту, самостійно визначає основні напрями
господарської діяльності, здійснює її планування та реалізацію. Виробничі кооперативи
(об'єднання) реалізують свою продукцію за цінами, що встановлюються ними самостійно
або на договірних засадах. Обслуговувальні кооперативи (об'єднання) надають послуги
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за цінами і тарифами, що встановлюються на договірних засадах окремо для членів
кооперативу та інших осіб. Відносини кооперативу (об'єднання) з іншими
підприємствами, установами та організаціями, а також з громадянами в усіх сферах
господарської діяльності встановлюються на основі договорів (угод).

  

Відповідно до ст. 24 Закону України «Про фермерське господарство» останнє діє на
умовах самоокупності. Всі цитрати господарство покриває за рахунок власних доходів
та інших джерел, не заборонених законодавством. Фермерське господарство
самостійно визначає напрями своєї діяльності, спеціалізації, організовує виробництво
сільськогосподарської продукції, її переробку та реалізацію, на власний розсуд і ризик
підбирає партнерів з економічних зв'язків у всіх сферах діяльності, в тому числі
іноземних. Виробничо-господарська правосуб'єктність сільськогосподарських товариств
регулюється нормами ЦК і ГК та Закону України «Про господарські товариства».

  

Поняття фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств та її правове
регулювання. Фінансова
діяльність сільсь
когосподарських підприємств 
— це процес, спрямований на забезпечення виробничо-господарської діяльності
коштами (грішми, фінансовими ресурсами). Фінансова діяльність виконує
обслу-говувальну роль відносно виробничо-господарської Діяльності, але вона, тим не
менш, розглядається як один з найважливіших інститутів аграрного права.

  

Фінансова діяльність товаровиробників охоплює як внутрішні, так і зовнішні фінансові
відносини. Метою перших є створення необхідної фінансової бази для виробництва
продуктів  харчування, продовольства і сировини рослинного та тваринного
походження структурними виробничими підрозділами, а метою других сприяння
аграрним товаровиробникам (через надання їм кредитів, страхування врожаю тощо) в
їхній статутній діяльності, а також у реалізації виробленої ними продукції
(продовольства, сировини, в тому числі й після їх переробки) відповідно до вимог
сучасної ринкової економіки1.

  

Правове регулювання фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств
здійснюється згідно із загальними та спеціальними законодавчими актами.

  

До загальних законодавчих актів належать Цивільний і Господарський кодекси
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України, закони України «Про господарські товариства», «Про колективне
сільськогосподарське підприємство», «Про фермерське господарство», «Про
сільськогосподарську кооперацію», які визначають загальні правові засади спеціальної
правосуб'єктності суб'єктів аграрного господарювання у сфері фінансової діяльності.

  

До спеціальних законодавчих актів, які регулюють фінансові відносини, належать
закони України «Про банки і банківську діяльність», «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг», «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним
боргом та іпотечні сертифікати», «Про забезпечення вимог кредиторів і реєстрацію
обтяжень», «Про платіжні системи і переказ грошей в Україні» тощо.

  

Згідно зі ст. 140 ГК і відповідних положень законів «Про колективне
сільськогосподарське підприємство», «Про сільськогосподарську кооперацію», «Про
господарські товариства» джерелами формування майна (в тому числі й фінансових
ресурсів) суб'єктів господарювання є грошові та матеріальні внески засновників; доходи
від реалізації продукції (робіт, послуг); доходи від цінних паперів; капітальні вкладення і
дотації з бюджетів; надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об'єктів
(комплексів), що належать їм, придбання майна інших суб'єктів; кредити банків та інших
кредиторів; безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій і громадян; інші
джерела, не заборонені законом.

  

Різним видам сільськогосподарських підприємств притаманний свій особливий режим
формування фінансів. Так, фермерське господарство, відповідно до розділу VII Закону
України «Про фермерське господарство», формує свої фінанси за рахунок власних
доходів, тобто прибуткової господарської діяльності. Відповідно до ст. 11 цього закону,
фермерське господарство може отримувати кошти Українського державного фонду
підтримки фермерських господарств на безповоротній основі та на конкурсних засадах
на поворотній основі. На безповоротній основі кошти надаються на такі цілі:
відшкодування вартості розробки проектів відведення земельних ділянок для ведення
фермерського господарства; відшкодування частини витрат, пов'язаних зі сплатою
відсотків за користування кредитами банків, та часткову компенсацію витрат на
придбання першого трактора, комбайна, вантажного автомобіля, будівництво
тваринницьких приміщень, в тому числі вартість проектно-кошторисних документів,
пільгові умови кредитування, страхування фермерських господарств; підготовку,
перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів фермерських господарств у
сільськогосподарських навчальних закладах; розширення досліджень із проблем
організації і ведення виробництва у фермерських господарствах; видання рекомендацій
з питань використання досягнень науково-технічного прогресу в діяльності фермерських
господарств; забезпечення гарантій при кредитуванні банками фермерських
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господарств; забезпечення функціонування Українського державного фонду підтримки
фермерських господарств та його регіональних відділень. Поворотна допомога
надається для виробництва, переробки та збуту виробленої продукції, на здійснення
виробничої Діяльності та інші передбачені статутом Українського державного фонду
підтримки фермерських господарств цілі під гарантію повернення строком від 3 до 5
років.

  

Фінанси сільськогосподарських споживчих товариств та їх спілок формуються за
рахунок коштів, одержуваних внаслідок господарської діяльності, продажу цінних
паперів та інших надходжень. Споживчі товариства, спілки та їх підприємства мають
право одержувати в установах банків, у підприємств і організацій позички та несуть
повну відповідальність за додержання кредитних договорів і розрахункової дисципліни.
Після платежів у бюджет та інших обов'язкових відрахувань прибуток розподіляється
загальними зборами членів споживчого товариства (зборами уповноважених) та радами
відповідних спілок згідно з їх статутами. Споживчі товариства, спілки та їх підприємства
самостійно або на договірних засадах встановлюють вільні ДІни і тарифи на продукцію
виробничо-технічного призначення, сировину, сільгосппродукцію та товари народного
споживання, що виробляються і закуповуються ними, надані послуги з урахуванням
попиту й пропозицій, за винятком продукції, товарів і послуг, на які передбачено
державне регулювання цін і тарифів.

  

Відповідно до положень ст. 29 Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію»
дохід сільськогосподарського кооперативу формується з надходжень від господарської
діяльності після покриття матеріальних і прирівняних до них витрат і витрат на оплату
праці найманого персоналу. Дохід розподіляється на податки та збори (обов'язкові
платежі) до відповідних бюджетів; погашення кредитів; покриття збитків; проведення
відрахувань у фонди кооперативу; кооперативні виплати; видлату часток доходу на паї
(до 20%, що визначені до розподілу). Порядок використання доходу кооперативу
(об'єднання) встановлюється статутом.

  

Доходи державних та комунальних сільськогосподарських підприємств формуються як
за рахунок загальних джерел (доходи від реалізації продукції, робіт, послуг; доходи від
цінних паперів; кредити банків та інших кредиторів та ін.), так і спеціальних (дотації,
субсидії, субвенції та інші засоби державної підтримки).

  

Важливим джерелом формування фінансів суб'єктів аграрного підприємництва є
кредити. Згідно зі ст. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківський
кредит — це будь-яке зобов'язання банку надати певну суму грошей, будь-яка гарантія,
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будь-яке зобов'язання придбати право вимоги боргу, будь-яке продовження строку
погашення боргу, яке надано в обмін на зобов'язання боржника щодо повернення
заборгованої суми, а також на зобов'язання про сплату відсотків та ініпих зборів з такої
суми.

  

В аграрному секторі економіки існують певні особливості щодо кредитних відносин.
По-перше, існує великий ризик неповернення наданих кредитів. Сільське господарство є
галуззю ризикованого підприємництва, де природно-кліматичні та інші суб'єктивні і
об'єктивні умови часто негативно  позначаються  на фінансово-економічному стані
сільськогосподарського підприємства. По-друге, кредитні відносини суб'єктів аграрного
господарювання і банків безпосередньо пов'язані зі сезонними витратами перших
(посівні роботи, збирання врожаю, заготівля кормів, закупівля добрив і
пально-мастильних матеріалів тощо). По-третє, на державному рівні регулярно
приймаються нормативно-правові акти, в яких передбачається пільговий порядок
кредитування суб'єктів аграрного господарювання. Відповідно до таких документів,
різниця між відсотковою ставкою кредитів Національного банку України, які надаються
комерційним банкам, і пільговою відсотковою ставкою, за якою банки можуть надавати
кредити сільськогосподарським підприємствам, повинна відшкодовуватися комерційним
банкам із коштів державного бюджету. Однак брак необхідних коштів у державному
бюджеті призводить до того, що таке відшкодування або відкладається на невизначений
термін, або взагалі не провадиться, через що суб'єкти аграрного господарювання
позбавляються права користуватися пільговими кредитами1.

  

Розрахунки між учасниками аграрних господарських відносин забезпечуються
розрахунковими операціями банків. Згідно зі ст. 341 ГК для здійснення розрахунків
суб'єкти господарювання зберігають грошові кошти в установах банків на відповідних
рахунках. Безготівкові розрахунки можуть здійснюватись у формі платіжних доручень,
платіжних вимог, вимог-доручень, векселів, чеків, банківських платіжних карток та інших
дебетових і кредитових платіжних інструментів, що застосовуються у міжнародній
банківській практиці. Під час безготівкових розрахунків усі платежі проводяться через
установи банків шляхом перерахування належних сум з рахунку платника на рахунок
одержувача або шляхом заліку взаємних зобов'язань і грошових претензій. Платежі
здійснюються у межах наявних коштів на рахунку платника. У разі потреби банк може
надати платникові кредит для здійснення розрахунків. Установи банків забезпечують
розрахунки, відповідно до законодавства та вимог клієнта, на умовах договору на
розрахункове обслуговування.

  

Відповідно до ст. 342 ГК та Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття
рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженої постановою Правління
Національного банку України від 12 листопада 2003 р. № 492, рахунки юридичної особи,
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що є клієнтом банку, відкриваються в установах банків за місцем її реєстрації чи в
будь-якому банку на території України за згодою сторін. Суб'єктам господарювання, які
мають самостійний баланс, рахунки відкриваються для розрахунків за продукцію,
виконані роботи, надані послуги, для виплати заробітної плати, сплати податків, зборів
(обов'язкових платежів), а також інших розрахунків, пов'язаних із фінансовим
забезпеченням їх діяльності.

  

Сільськогосподарські товаровиробники є суб'єктами податкових відносин, які
регулюються як загальними законодавчими актами про оподаткування, так і
спеціальними. До загальних законодавчих актів належать закони України «Про систему
оподаткування» , «Про оподаткування прибутку підприємств» та ін.; до спеціальних —
закони «Про фіксований сільськогосподарський податок», «Про плату за землю».

  

Відповідно до Закону України «Про фіксований сільськогосподарський податок»
суб'єкти аграрного господарювання, що займаються виробництвом (вирощуванням),
переробкою та збутом сільськогосподарської продукції, в яких сума, одержана від
реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її
переробки за попередній звітний (податковий) рік, перевищує 75% загальної суми
валового доходу підприємства, є платниками фіксованого сільськогосподарського
податку.

  

Земельним кодексом і Законом України «Про плату за землю» встановлено земельний
податок. Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної
плати, що визначається залежно від якості та місцезнаходження ділянки, виходячи з
кадастрової оцінки землі.

  

 

  

Запитання для самоконтролю
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    1.  У чому специфіка виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських
підприємств?   
    2.  Які акти аграрного законодавства регулюють виробничо-господарську діяльність
сільськогосподарських підприємств?   
    3.  Які види сільськогосподарського виробництва передбачені законодавством?  
    4.  Які види сільськогосподарського виробництва Ви знаєте?  
    5.  Які види сільськогосподарського виробництва є допоміжними?  
    6.  Які види сільськогосподарського виробництва є підсобними?  
    7.  У чому специфіка фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств?  
    8.  Які внутрішньогосподарські фінансові правомочності належать
сільськогосподарським підприємствам?   
    9.  У чому специфіка оподаткування аграрних товаровиробників?  
    10.  У чому сутність фіксованого сільськогосподарського податку?  
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