
Розділ IV  ПРАВОСУБ'ЄКТНІСТЬ АГРАРНИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ-ПІДПРИЄМЦІВ

 

  

§ 1. Поняття і класифікація правосуб'єктності аграрних товаровиробників

  

1. Основними виробниками продуктів харчування, сировини і продовольства рослинного
і тваринного (в тому числі водного й мисливського) походження в Україні є аграрні
підприємці усіх форм власності та легальних організаційно-правових форм
господарювання. В Україні за обсягами та асортиментом виробництва аграрними
підприємцями є колективні, державні та сільськогосподарські, рибальські та мисливські
підприємства, сільськогосподарські (аграрні) виробничі кооперативи і господарські
товариства, спілки селян, селянські (фермерські) агрооб'єднання, асоціації, а також
спільні з іноземними інвестиціями аграрні підприємства. Цих аграрних товаровиробників
об'єднує те, що всі вони, по-перше, є юридичними особами, по-друге, аграрними
підприємцями, по-третє, що всі вони створені чи засновані власником(-ами) для
досягнення статутної мети, завдань та функцій.

  

Такими спільностями для них є власне виробництво товарної маси продуктів харчування,
сировини і продовольства рослинного і тваринного походження та їх реалізація в тому
числі й у переробленому вигляді. Спільним для них є також отримання прибутку від
здійснення такого виробництва, реалізації продукції та інших видів діяльності на засадах
підприємництва, а також їх участь в цивільно-правових і товарно-грошових відносинах.
Поряд із задоволенням статутних членських і корпоративних прав та інтересів, є також
здійснення цими аграрними підприємцями-товаровиробниками певних соціальних
функцій забезпечення своїх членів, акціонерів та учасників, найманих працівників та
працівників соціальної сфери (вчителів, лікарів та ін.).

  

Чинне законодавство України цих аграрних товаровиробників зі статусом юридичної
особи водночас називає та визнає підприємствами, господарськими товариствами,
кооперативами, селянськими (фермерськими) господарствами, суб'єктами права,
господарюючими суб'єктами, суб'єктами підприємницької діяльності (суб'єктами
підприємництва), суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, учасниками аграрних та
ринкових правовідносин тощо. З'ясування понятійного апарату агарного права,
виявлення спільних рис і аналіз їх відмінностей та співвідношення змісту наведених вище
понять (термінів) є вкрай необхідним для розуміння суті суб'єктів аграрного права,
повноважень та їх розмежування за певними ознаками, з'ясування їхньої
правосуб'єктності.
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2. Правосуб’єктність цих аграрних товаровиробників-підприємців зі статусом юридичних
осіб є однією з визначальних вихідних для з'ясування сутності та особливостей цих
аграрних товаровиробників. З позиції теорії аграрного права правосуб'єктність цих
аграрних товаровиробників-підприємців ста
новить собою сукупність правових норм Конституції України, 
законів і підзаконних актів, правових норм установчих докумен
тів (статутів та установчих договорів), покликаних визначи
ти суб'єктивні права і обов'язки аграрних товаровиробників зі 
статусом юридичних осіб (різних видів та їх типів), що органіч
но поєднують та реалізують виробничо-підприємницькі та притаманні їм соціальні функції
через свою спеціальну право
здатність.

  

3. Розмежування аграрних товаровиробників із статусом юридичної особи можна чинити
за різними критеріями, і зокрема, за формою власності, спеціальною правоздатністю та
функціями, суб'єктним складом, організаційно-правовою формою.

  

Так, за формою власності всі юридичні особи, зокрема аграрні товаровиробники згідно з
чинним Законом України "Про власність" поділяються на: приватні, колективні, державні
та змішані, а згідно з проектом Цивільного кодексу України, прийнятим Верховною
Радою України 5 червня 1997 р. у першому читанні (надалі — проект Цивільного кодексу
1997 р.) — на юридичні особи публічного права та на юридичні особи приватного права,
і у тому числі зі змішаною формою власності. До перших відносяться юридичні особи, що
створені за правилами норм публічного права, розпорядчим способом і тільки на підставі
рішення державних органів. До других відносяться — такі, що засновані, створені за
ініціативою приватних осіб, як правило, на договірних засадах, за правилами норм
цивільного приватного права, а до третіх — також такі, що створені як правило за
ініціативою приватних осіб та за участю юридичних осіб публічного права (державних
органів) виключно на договірних засадах і також за правилами норм цивільного
приватного права, оскільки юридичні особи публічного права вступають у
цивільно-правові відносини, що породжують виникнення юридичної особи зі змішаною
формою власності.

  

За спеціальною правоздатністю розрізняються юридичні особи публічного права від
юридичних осіб приватного права. Так, перші наділені, головним чином, спеціальною
управлінською правоздатністю для здійснення спеціальних завдань, не обумовлених їх
участю у цивільному обороті (наприклад, управлінських правомочностей МінАПК та їх
органів на місцях). На відміну від них, юридичні особи публічного права, що створені з
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метою одержання прибутку (наприклад, державні сільськогосподарські підприємства
тощо), так само як і юридичні особи приватного права наділені правоздатністю брати
участь у різноманітних цивільно-правових, товарно-грошових відносинах, будувати їх
виключно на договірних засадах за правилами норм цивільного приватного права з
метою отримання прибутку. Ця група юридичних осіб, що діє на засадах підприємництва,
наділена також спеціальною правоздатністю щодо використання земель та інших
природних ресурсів як основних засобів виробництва.

  

За функціями всіх юридичних осіб приватного і юридичних осіб публічного права слід
поділити на учасників та неучасників цивільно-правових, товарно-грошових відносин. На
відміну від інших юридичних осіб публічного права, наділених
управлінсько-розпорядчими функціями, всі аграрні підприємці статусом юридичних осіб
приватного та публічного права саме як товаровиробники наділені загальними
функціями бути учасниками цивільно-правових відносин і задовольняти інтереси
власника юридичної особи.

  

Крім зазначених ці аграрні підприємства за законодавством, статутами та іншими
локальними нормативно-правовими актами наділені також і спеціальними функціями.
Серед останніх виділяються дві основні групи функцій, а саме:
виробничо-підприємницького та соціального спрямування. До першої групи належать
функції організації виробництва і власне самого виробництва товарної маси продуктів
харчування, продовольства і сировини та рослинного і тваринного походження,
здійснення власної переробки цієї продукції та сировини, зберігання, транспортування,
реалізації продуктів, продовольства, сировини, в тому числі у переробленому вигляді
або через власну торговельну мережу, виконання інших робіт та надання послуг
стороннім з метою одержання прибутку. До другої групи належать такі функції як
поліпшення обслуговування сільського населення, формування повноцінного життєвого
середовища для селян шляхом стимулювання всіх форм житлового будівництва,
розвитку матеріальної бази закладів соціально-культурного призначення, прокладення
інженерних мереж з метою комплексного облаштування сільських населених пунктів та
територій, поліпшення їх планування і забудови, а також фінансування розвитку
соціальної сфери села, допомоги селянам у веденні приватного підсобного
господарства.

  

За суб'єктним складом аграрні товаровиробники можуть бути поділені на українські та
спільні з участю іноземного інвестора тощо. Спільним у них є тіль
ки те, що, по-перше, всі вони мають бути зареєстровані в Україні і тільки у такий спосіб
набути загальну і спеціальну правоздатність і, по-друге, що вони за Законом "Про
підприємництво" та за іншими законами є підприємцями, предмет і статутна діяльність га
спеціальна правоздатність яких пов'язана з аграрним товаровиробництвом, тобто вони є
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аграрними підприємцями.

  

За організаційно-правовими формами всіх аграрних товаровиробників — юридичних
осіб згідно з законами "Про власність", "Про підприємства в Україні", "Про господарські
товариства", "Про сільськогосподарську кооперацію", "Про колективне
сільськогосподарське підприємство", "Про селянське (фермерське) господарство", а
також з проектом Цивільного кодексу 1997 р. можна поділити на господарські
товариства, кооперативи, підприємства, селянські (фермерські) господарства.

  

4. Аграрне підприємство може бути засновано на будь-якій формі власності (в тому числі
й на змішаній) та у легальних організаційно-правових формах. Воно відрізняється від
інших підприємств, по-перше, предметом діяльності — виробництвом, а потім уже
переробленням та реалізацією (з метою одержання прибутку) продуктів харчування
рослинного і тваринного походження; по-друге, використанням у своїй діяльності
природних ресурсів, їхніх властивостей, насамперед землі та водних об'єктів як
головного засобу аграрного виробництва. А тому під аграрним підприємством слід
розуміти комплекс майна (сільськогосподарські землі, риболовні та мисливські угіддя,
інші матеріальні та нематеріальні елементи, які мають грошову (вартісну) оцінку (ціну),
що використовується власником(-ами) або створеним(-и) юридичною особою для
виробництва продуктів харчування, продовольства і сировини рослинного і тваринного
походження, а також для виконання інших робіт, надання послуг, заняття торгівлею з
метою одержання прибутку. Суб'єктом аграрного права, носієм прав і обов'язків є
власник(-и) аграрного підприємств, а при створенні (заснуванні) ним(-и) юридичної
особи — сама юридична особа.

  

5. У розв’язанні сучасних проблем забезпечення України продовольством власного
виробництва приймають саму безпосередню участь суб'єкти суспільних аграрних
відносин. Останні як безпосередні учасники таких відносин та як суб'єкти права є
одночасно суб'єктами аграрного права і суб'єктами аграрних правовідносин. У цьому
зв'язку не потребує доведення думка проф. Кечек'яна С. Ф., що поняття "суб'єкт
аграрного права" і "суб'єкт аграрних правовідносин" є тотожніми. Разом з тим поняття
"суб'єкт аграрного права", "суб'єкт аграрного господарювання" та "суб'єкт аграрного
підприємництва (агробізнесу)" не є рівнозначними. Останні (за умови їх належної
легалізації) мають загальну право- та дієздатність. Однак саме як аграрні товаровиробн
ики ці юридичні особи у різних організаційно-правових формах за законодавством
України наділені спеціальною правоздатністю, межі якої визначені метою, завданням та
предметом статутної діяльності. Тому є всі підстави твердити, що поняття "суб'єкт
господарювання (господарюючий суб'єкт) на землі" має інтерпретуватися як похідне від
поняття "суб'єкт права", "суб'єкт аграрного права". Саме як суб'єкт аграрного права та чи
інша юридична особа приватного права кооперативного або акціонерного типу (маючи
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загальну правоздатність) уже на підставі своєї спеціальної правоздатності наділена
правом бути суб'єктом господарювання на землі, учасником саме аграрних ринкових
суспільних відносин.

  

6. В Україні відповідно до змісту національного законодавства поняття "суб'єкт
підприємництва", "суб'єкт аграрного підприємництва (аграрний підприємець)" за своїм
юридичним змістом і значенням майже тотожні поняттю "суб'єкт аграрного права".
Такий висновок випливає зі змісту законів "Про підприємництво" (ст. 2), "Про
підприємства в Україні" (статті 1, 21), "Про колективне сільськогосподарське
підприємство" (ст. 1), "Про сільськогосподарську кооперацію" (ст. 1), "Про господарські
товариства" (ст. 1), "Про селянське (фермерське) господарство" (ст. 1), а також зі змісту
Постанови Кабінету Міністрів №740 від 25 травня 1998 р. "Про порядок державної
реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності". Він також випливає зі змісту проекту
Цивільного кодексу України (1997 p.).

  

Згідно з цими законодавчими та підзаконними актами "суб'єктами підприємницької
діяльності" в аграрному секторі України визнаються всі легалізовані аграрні
товаровиробники, незалежно від їхніх форм власності та організаційно-правових форм
господарювання.

  

Визначальним у тому, хто належить до суб'єкта аграрного підприємництва (тобто хто, по
суті, є аграрним підприємцем), є, по-перше, легалізація цього
підприємця-товаровиробника шляхом його державної реєстрації, зокрема, як юридичної
особи у організаційно-правовій формі, обраній власником(-ами) та визнаваній державою; 
по-друге, — 
предмет діяльності цього підприємця (насамперед, виробництво продуктів харчування,
продовольства і сировини рослинного і тваринного походження), 
по-третє, — 
використання землі та інших природних ресурсів у якості основного засобу виробництва,

по-четверте, — 
органічне поєднання у своїй діяльності підприємницької і соціальної діяльності, оскільки
трудові колективи цих суб'єктів підприємництва, як правило, є їх членами або
учасниками/акціонерами, комплектуються із населення населених пунктів, довкола яких
розташовані землі цих суб'єктів аграрного підприємництва.

  

Поняття  "суб'єкт аграрного підприємництва  (аграрний підприємець)" є узагальнюючим.
Як і у всіх розвинених країнах світу, воно одночасно охоплює як визначення
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(найменування) самого суб'єкта, так і предмет його діяльності, а також спеціальну
правоздатність, легалізовану шляхом державної реєстрації. Поняття "аграрний
підприємець", "суб'єкт аграрного підприємництва (агробізнесу)", по суті, є синонімами, під
якими криється один і той же суб'єкт аграрного права з визначеними правомочностями
саме аграрного підприємця, на відміну від інших понять аграрний підприємець має дещо
своєрідні ознаки, що відокремлюють його серед іншого загалу підприємців. Така
своєрідність полягає у тому, що саме аграрним підприємцям  належать притаманні
функції соціального  спрямування. На відміну від інших аграрні підприємці є активними 
учасниками організаційних і земельних правовідносин, а також учасниками своєрідних
внутрішніх майнових, управлінських та трудових і особливо членських майнових та
членських трудових правовідносин. Вони є також учасниками інших
внутрішньогосподарських виробничих правовідносин, що складаються в основних і
додаткових галузях аграрного виробництва, внутрішніх і зовнішніх правовідносинах у
соціальній сфері, у яких вони (аграрні підприємці) є ключовою фігурою. Існування таких
особливостей обумовлюють відокремленість і визначену самостійність аграрних
підприємців за  функціями і правоздатністю та багатогранністю правовідносин. А тому
поняття "аграрний підприємець (суб'єкт
аграрного Підприємництва) " як
узагальнююче охоплює всіх виробників товарної маси продуктів харчування, сировини і
продовольства, зі статусом як юридичної особи всіх форм власності і легальних
організаційно-правових форм, так і селянських (фермерських) господарств, і громадян,
які зареєструвалися як підприємці. Аграрний підприємець має спеціальну
правоздатність та функції виробничого, підприємницького і соціального характеру, є
учасником багатогранних внутрішньогосподарських і зовнішньогосподарських
товарно-грошових правовідносин.

  

7. Слід зазначити, що поняття "учасник аграрних правовідносин" не у всіх випадках
можна віднести до кола суб'єктів аграрного права та, відповідно, — аграрних
підприємців і суб'єктів аграрних правовідносин. Учасниками аграрних правовідносин у
визначених законодавством та локальними нормативно-правовими актами межах
можуть бути визнані структурні підрозділи суб'єктів аграрного підприємництва, їхні
члени, учасники/акціонери та члени їх сімей. Йдеться виключно тільки про відносини, що
складаються у процесі організації праці, коли за договором між виконавчим органом
управління і структурним підрозділом визначаються певні правомочності останнього
щодо надання підрозділу основних засобів виробництва (в тому числі земель) у оренду,
щодо реалізації виробленої продукції, продовольства, сировини, щодо розподілу
прибутку між членами цих підрозділів. Однак ці підрозділи не є суб'єктами права та
суб'єктами підприємництва; вони не можуть бути стороною в загальних та арбітражних
судах, оскільки за законом такими визнаються тільки юридичні та фізичні особи.

  

8. Відповідно до чинного законодавства всі суб'єкти аграрного права за
організаційно-правовими формами можна поділити на суб'єктів у сфері виробництва та у
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сфері сервісу (див. схему 5). У свою чергу за змістом суб'єкти
виробничо-підприємницького та соціального спрямування включають у себе певні групи.

  

Першу, основну групу таких суб'єктів становлять засновані на приватній (у можливих її
різновидах — кооперативній, колективній тощо), державній та муніципальній формах
власності аграрні підприємці, головним завданням і предметом діяльності яких є
виробництво товарної маси продуктів харчування, продовольства і сировини рослинного
і тваринного (в тому числі водного й мисливського) походження. Саме як виробники
продуктів харчування (насамперед сільськогосподарської продукції, сировини і
продовольства) приватні аграрні підприємці кооперативного (коле
ктивні сільськогосподарські підприємства, спілки селян, пайові підприємства,
сільськогосподарські виробничі кооперативи тощо) і акціонерні товариства, товариства
з обмеженою відповідальністю, державні сільськогосподарські підприємці, діяльність
яких заснована на змішаній формі власності (в тому числі із залученням іноземного
капіталу), виступають основними суб'єктами аграрного права й аграрних правовідносин
та аграрного підприємництва виключно як юридичні особи. До цієї групи суб'єктів
входять також фермерські господарства.

  

Приватні підсобні господарства громадян як виробників продуктів харчування і
продовольства, чия діяльність пов'язана з використанням природних об'єктів як
головного засобу виробництва таких продуктів харчування і продовольства, також слід
віднести до цієї групи суб'єктів аграрного права. А ці господарства не визнані
формально аграрними підприємцями, оскільки вони de jure не зареєструвалися як такі.

  

Другу групу суб'єктів аграрного права і аграрних правовідносин формують підприємці,
діяльність яких заснована . різних формах власності та організаційно-правових форм,
правосуб’єктність і статутна діяльність котрих націлена на забезпечення нормальної
сучасної виробничо-технічної діяльності аграрних підприємців-товаровиробників. До цієї
групи належать підприємці, предметом статутної діяльності яких є виконання робіт з
агрохімічного, меліоративного, гідромеліоративного, технічного та іншого забезпечення
виробничої діяльності підприємців, що безпосередньо займаються виробництвом
продуктів харчування, сировини і продовольства, незалежно від їх форм власності та
організаційно-правових форм.

  

Третю групу суб'єктів аграрного права і аграрних ринкових правовідносин становлять
установи-підприємці, головним чином акціонерного типу, правосуб'єктність і статутна
діяльність яких спрямовані на надання всіляких фінансово-кредитних, страхових,
комерційних, посередницьких та інших послуг для забезпечення саме підприємницької (в
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тому числі й виробничо-господарської, фінансової) діяльності аграрних
підприємств-товаровиробників. До цієї групи входять, зокрема, акціонерний банк
"Україна" та інші комерційні банки, агро- та інші біржі, страхові компанії (наприклад,
страхова компанія "Селянський дім"), холдінгові аграрні (така нині створюється на
Чернігівщині).

  

Віднесення цих елементів ринкової інфраструктури до суб'єктів аграрного права та
аграрних ринкових правовідносин базується на тому, що самі аграрні
підприємці-товаровиробники є, по-перше, співвласниками (акціонерами) названих банків,
бірж, страхових і холдінгових компаній, по-друге, є одночасно клієнтами цих елементів
ринкової інфраструктури. Крім того, аграрні підприємці як акціонери (співвласники) і як
клієнти з метою забезпечення своєї власної конкурентоспроможності, гарантованого
ринку збуту продуктів харчування, сировини, продовольства аіасного виробництва
об'єднують свій капітал безпосередньо і опосередковано через засновані ними банки,
біржі, страхові компанії та створюють формування виїцого рівня — холдшгові компанії,
де вони (аграрні підприємці) і співвласники (акціонери), і клієнти.

  

9. Державна реєстрація є неоднаковою умовою визначення правового становища
кожного сільськогосподарського підприємства. З моменту вчинення державної
реєстрації у підприємств виникають права юридичної особи. Державна реєстрація є
свого роду юридичним фактом, спрямованим на забезпечення права
сільськогосподарському товаровиробникові проводити свою
господарчо-підприємницьку діяльність і бути учасником ринкових економічних відносин.

  

Чинне законодавство України покладає обов'язок кожного підприємства здійснити його
державну реєстрацію і таким чином набути прав юридичної особи. Першорядним у цьому
відношенні є Закон "Про підприємництво", в ст. 8 якого йдеться про державну
реєстрацію. Цьому обов'язку присвячені також ст. 6 Закону "Про підприємства в
Україні", ст. З Закону "Про сільськогосподарське підприємство", ст. 6 Закону "Про
господарські товариства", ст. 9 Закону "Про селянське (фермерське) господарство", ст.
6 Закону "Про сільськогосподарську кооперацію.

  

З метою наведення порядку в ліцензуванні суб'єктів підприємницької діяльності Кабінет
Міністрів України 25 травня 1998 р. прийняв постанову і затвердив Положення про
державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності. Згідно з цими актами
державну реєстрацію повинні пройти всі суб'єкти підприємницької діяльності. Ті з них,
державна реєстрація яких проведена до 29 квітня 1994 р. і які не мають свідоцтва про
державну реєстрацію, а також ті, які одержали такі свідоцтва до 29 квітня 1994 р
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повинні одержати (обміняти) їх в органи державної реєстрації, в якому вони
перебувають на обліку Заміна та одержання свідоцтв про державну реєстрацію
проводиться на підставі документів, що засвідчують державну реєстрацію суб'єкта
підприємницької діяльності При цьому за одержане свідоцтво про державну реєстрацію
суб'єктів підприємницької діяльності зобов'язаний сплатити реєстраційний збір.

  

10 Державна реєстрація суб'єкта аграрного права як аграрного підприємця є
визначальним юридичним фактом для їх відмежування від тих утворень, що не мають і
не можуть мати такого статусу. Саме реєстрація селянською (фермерського)
господарства і/або аграрного підприємця зі статусом юридичної особи приватного права
кооперативного і/чи акціонерного типів є юридичним фактом для визнання їх суб'єктами
аграрного права і аграрного підприємництва. Тому будь-які внутрішньогосподарські
утворення, наприклад, внутрішньогосподарські кооперативи, підрядні орендні
колективи,   підсобні   цехи   (промисли),   не  є   самостійним суб'єктами аграрного права
і підприємництва (попри надані  їм повноваження з боку цих юридичних осіб).

  

На відміну від законодавства інших країн, в Україні не визнаються суб'єктом права
різноманітні кооперування селін без створення (заснування) ними юридичної особи і
державної реєстрації останньої. На відміну від України, наприклад у ФРН, суб'єктом
права (без статусу юридичної особи) визнаються: а) так звані кільця, які є формою
кооперування фермерів у вигляді договірного утворення для надання взаємної допомоги
технікою; б) кооперування зусиль та майна батька й сина для ведення фермерського
господарства. З позиції українського закону, у наведених вище випадках має місце лише
кооперування фермерів на підставі договору (по суті, про спільну діяльність); і така
кооперація не визнається суб'єктами права, оскільки здійснюється без створення
(заснування) та легалізації юридичної особи — справжнього суб'єкта права як за
українським, так і за німецьким законодавством.

  

Державна реєстрація є необхідною умовою визначені правового становища кожного
сільськогосподарського підприємства. З моменту вчинення державної реєстрації у
підприємств виникають права юридичної особи. Державна реєстрація є свого роду
юридичним фактом, спрямованим на забезпечення права сільськогосподарському
товаровиробникові проводити свою господарчо-підприємницьку діяльність і бути
учасником ринкових економічних відносин.

  

Чинне законодавство України покладає обов'язок кожного підприємства здійснити його
державну реєстрацію і таким чином набути прав юридичної особи. Першорядним у цьому
відношенні є Закон "Про підприємництво", в ст. 8 якого йдеться про державну
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реєстрацію. Цьому обов'язку присвячені також ст. 6 Закону "Про підприємства в
Україні", ст. З Закону "Про сільськогосподарське підприємство", ст. 6 Зако ну "Про
господарські товариства", ст. 9 Закону "Про селянське (фермерське) господарство", ст.
6 Закону "Про сільськогосподарську кооперацію".

  

З метою наведення порядку в ліцензуванні суб'єктів підприємницької діяльності Кабінет
Міністрів України від 25 травня 1998 р. прийняв постанову і затвердив Положення щю
державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності. Згідно з цими актами
державну реєстрацію повинні пройти всі суб'єкти підприємницької діяльності. Ті з них,
державна реєстрація яких проведена до 29 квітня 1994 р. і які не мають свідоцтва про
державну реєстрацію, а також ті, які одержали такі свідоцтва до 29 квітня 1994 р.
повинні одержати (обміняти) їх в органі державної реєстрації, в якому вони перебувають
на обліку. Заміна та одержання свідоцтв про державну реєстрацію проводиться на
підставі документів, що засвідчують державну реєстрацію суб'єкта підприємницької
діяльності. При цьому за одержане свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкт
підприємницької діяльності зобов'язаний сплатити реєстраційний збір.

  

 

  

  

 

  

 

  

 

  § 2. Правосуб'єктність колективних і кооперативних
сільськогосподарських підприємств
  

1 Суб'єктом аграрного права є кожне окремо взяте колективне І кооперативне
сільськогосподарське підприємство. Правове становище цих підприємств визначається
нормами Закону "Про колективне сільськогосподарське підприємство і Закону "Про
сільськогосподарську кооперацію" та Статутом кожного з цих підприємств. Згідно з ст. 4
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Закону "Про колективне сільськогосподарське підприємство" в Статуті зазначаються
найменування підприємства, його місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, порядок
вступу громадян до членів підприємства і припинення членства в ньому, принципи
формування спільної власності та права членів щодо неї, загальні права та обов'язки
членів підприємства та його членів щодо використання й охорони земель, водних та
інших природних ресурсів, виробничо-господарської, фінансової і трудової діяльності,
питання оплати та охорони праці, соціальні гарантії, умови і порядок реорганізації та
ліквідації підприємства. Державна реєстрація підприємства здійснюється не пізніше 30
днів з дня подання необхідних документів. Юридичний факт державної реєстрації
колективного сільськогосподарського підприємства є підставою для надання йому прав
юридичної особи і визначає термін виникнення у підприємства такого права.

  

За подібною правовою регламентацією створюється і наділяється відповідною
правосуб'єктністю виробничий сільськогосподарський кооператив. Ст. 2 Закону "Про
сільськогосподарську кооперацію" залежно від цілей, завдань і характеру діяльності
сільськогосподарського кооператива поділяє їх на виробничі та обслуговуючі. Виробничі
кооперативи здійснюють свою господарську діяльність на засадах підприємництва з
метою одержання доходу. Обслуговуючі кооперативи спрямовують свою діяльність на
обслуговування сільськогосподарського та іншого виробництва учасників кооперації. В
свою чергу залежно від виду діяльності обслуговуючі кооперативи поділяються на
переробні, заготівельно-збутові, постачальницькі та інші. Здійснювані ними послуги
пов'язані з виробництвом, переробкою, збутом продукції рослинництва, тваринництва,
лісівництва і рибництва. Оскільки обслуговуючі кооперативи головним чином пов'язані з
сільським господарством, то правовідносини, які виникають в процесі їхньої діяльності
належить розглядати як предмет аграрного права, хоч вони і мають певні спільні риси з
кооперативним правом.

  

Враховуючи спільні риси колективних сільськогосподарських підприємств і
сільськогосподарських кооперативів цілком допустимо їх розглядати як різновид (тип)
кооперативних утворень.

  

2. Економічну основу створення і діяльності колективних і кооперативних
сільськогосподарських підприємств становить колективна власність підприємства як
юридичної особи, а його члени — в частині майна, яку вони одержують при виході із
підприємства.

  

Відповідно до ст. 20 Закону "Про сільськогосподарську кооперацію" кооператив є
власником будівель, споруд, грошей, майнових внесків його членів, виготовлюваної ним
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продукції, доходів, одержаних від її реалізації, продуктової та пішої діяльності,
передбаченої статутом кооперативу, а також пішого майна, придбаного на підставах, не
заборонених законом. Члени кооперативу в якості пайового внеску можуть передати
йому земельну ділянку. Майно кооперативу поділяється на пайовий і неподільний фонди.
Кожний з цих фондів має відповідний правовий режим.

  

Особливість правосуб'єктності аграрних приватних підприємств кооперативного типу
полягає в тому, що в них має місце об'єднання насамперед робочої сили, а не капіталів, “У
кооперації капітал — слуга, а не господар", — писав ще в 1925р. О. В. Чаянов.

  

3. Закони про колективне і кооперативне сільськогосподарське підприємство
встановлюють право самоврядування, органи управління на їхню компетенцію, що також
становлять його правосуб'єктність. Засади права самоврядування в КСГП і ВСГК більш
повно викладені у спеціальних розділах їх статутів. Управлінська правосуб'єктність цих
підприємств полягає у створенні і участі представників цих підприємств в роботі
представницьких органів управління колективними сільськогосподарськими
підприємствами з боку Всеукраїнської ради представників колективних
сільськогосподарських підприємств. Згідно з ст. 25 Закону "Про колективне
сільськогосподарське підприємство" для організаційно-правового забезпечення
економічної самостійності підприємства охорони його прав, узагальнення досвіду роботи
та представлення інтересів підприємства у відносинах з органами влади і управління
створюються його представницькі органи. Демократичність самоврядування у
підприємстві забезпечується додержанням закріпленої в його статуті системи
організаційно-управлінських і процедурно-правових норм.. Істотну правосуб'єктність
колективних і кооперативних сільськогосподарських підприємств становлять трудові
правовідносини. Це відносини щодо організації праці (бригади,  ланки), додержання
членами КСГП і ВСГК своїх трудових прав та обов'язків, що охоплюється поняттям
трудової дисципліни, додержання підприємством обов'язків по забезпеченню охорони
здоров'я і відшкодування шкоди, заподіяної трудівникові при виконанні роботи,
запровадження на підприємстві сучасних систем і форм оплати праці та її належне
правове регулювання, наближення принципів оплати праці працівників
колективно-кооперативних утворень з оплатою праці в державних або акціонерних
сільськогосподарських підприємствах. У цьому разі мається на увазі впровадження в
колективних і кооперативних підприємствах обов'язкового мінімального рівня оплати
праці так як це встановлено для найманих працівників і врегульовано п. 6 ст. 19 Закону
"Про колективне сільськогосподарське підприємство". Трудовими є також відносини, які
виникають в разі вчинення працівником дисциплінарного проступку і настання
дисциплінарної відповідальності, а також у разі заподіяння працівником при виконанні
трудових обов'язків майнової шкоди і настання його матеріальної відповідальності.
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Трудові правовідносини, що виникають в процесі виробничо-господарської та
управлінської діяльності колективних і кооперативних підприємств, регулюються
нормами аграрного законодавства та локальними внутрішньоправрвими актами з цих
сільськогосподарських підприємств. Правову основу цих актів становлять відповідні
положення Конституції України. Зокрема, ст. 43, згідно з якою громадяни мають право
на працю, що включає можливість заробляти собі на життя. Держава створює умови
для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі
професії та роду трудової діяльності. Кожен має право на належні, безпечні умови праці,
на заробітну плату не нижче від визначеної законом. Кожен, хто працює, має право на
відпочинок (ст. 45), в тому числі право на оплачувану щорічну відпустку. Члени КСГП і
ВСГК мають право на забезпечення в разі повної, часткової або тимчасової втрати
працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а
також у старості та інших випадках, передбачених законом (ст. 46). Посилання на
особливості колективного і кооперативного сільськогосподарського виробництва і
правового статусу аграрних підприємств не можуть бути підставою для недодержання
по відношенню до селян наведених положень Конституції України.

  

 

  

 

  

  

 

  

 

  

 

  § 3. Правосуб'єктність акціонерних
сільськогосподарських товариств
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З часу проголошення незалежності України здійснено заходи щодо розвитку приватної і
колективно-кооперативної власності, виникнення нових для України форм організації
сільськогосподарського виробництва, визнання їхньої рівноправності, наділення їх
повною господарсько-управлінською самостійністю. Серед цих нових утворень набули
поширення і правового визнання акціонерні сільськогосподарські товариства, які
виробляють сільськогосподарську продукцію.

  

Правове становище акціонерного сільськогосподарського товариства визначається
нормами Закону "Про господарське товариство" від 19 вересня 1991 р. та Статутом
цього товариства. Для розробки такого Статуту акціонерне сільськогосподарське
товариство використовує Типовий Статут відкритого акціонерного товариства,
створеного шляхом корпоратизації державного підприємства, затвердженого наказом
Міністерства економіки України, Фондом державного майна країни  і Міністерством 
юстиції України  від  31  серпня 1993р.

  

За  своєю економічною  сутністю  і  правовим статусом АСГТ слід вважати утворенням
корпоративного типу.

  

2.При створенні акціонерних товариств першорядним є вирішення питання про власність.
Принциповою особливістю правосуб'єктності цієї групи аграрних підприємців є наперед
те, що ці товариства — об'єднання капіталу, а не особистої трудової участі.

  

Майнова правосуб'єктність АСГТ безпосередньо пов'язана з правовим режимом майна
акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю. Так, відповідно до ст.
І2 Закону "Про господарські товариства" ці товариства є власниками: майна, переданого
їм засновниками і учасниками у власність; продукції, виробленої товариствами внаслідок
господарської діяльності; одержаних доходів; іншого майна, на підставах, не
заборонених законом. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є
власністю товариства або передане йому в користування, несе товариство, якщо інше не
передбачено установчими документами. Вкладами учасників і засновників акціонерних
товариств, товариств з обмеженою відповідальністю можуть бути, зокрема, будинки,
споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування
землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням,
а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), кошти. Вклад
(зокрема в натурі) оцінюється у гривнях і складає частку учасника та засновника у
статутному фонді.
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З наведеної норми Закону випливає, що суб'єктом права власності на майно може бути як
саме товариство, так і громадянин, який передав товариству "право користування"
земельною ділянкою, іншим майном та майновими правами. Крім того, згідно зі ст. 10
цього ж Закону, учасник (акціонер) акціонерного товариства відкритого типу практично
не обмежений щодо розпорядження своєю часткою в майні цього товариства (він може
передати її іншим особам). Тому, на відміну від підприємств кооперативного типу, майно
(чи його частка) такого товариства може стати об'єктом права власності необмеженого
кола осіб. Практично ця частка у статутному фонді акціонерного товариства може стати
об'єктом стягнення за боргами акціонера і, наприклад, фінансово-кредитна установа
може стати акціонером такого товариства.

  

3. Особливість правосуб'єктності господарських товариств дістає свій прояв у існуванні
притаманного тільки цим суб'єктам права на дивіденди. Ця особливість базується на
сутності цих товариств як об'єднання капіталу інвесторів на основній їх меті —
задоволенні інтересів інвесторів (учасників, акціонерів). На відміну від суб'єктів
підприємництва кооперативного типу (де, виходячи з суті обов'язковості трудової участі,
члени мають право на частину прибутку залежно саме від трудової участі), в
господарських товариствах на підставі ст. 10 Закону "Про господарські товариства"
учасники (акціонери) мають право на одержання дивідендів від участі в статутному
фонді з чистого прибутку (зиску) товариства.

  

Прибуток товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після
покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З
балансового прибутку товариства сплачуються відсотки до кредитних банків та по
облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші
платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків,
залишається у повному розпорядженні товариства, яке відповідно до установчих
документів визначає напрями його використання Зокрема, він може використовуватися
на виплату дивідендів акціонерам (учасникам).
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  § 4. Правосуб'єктність державних аграрних
товаровиробників
  

1. Радгосп, як і будь-яке інше державне сільськогосподарське підприємство (ДСГП) це
— відповідно до Закону "Про підприємства в Україні" (ст. 1 І 2) — 
вид основної організацій
ної ланки аграрного сектору народного господарства України. 
Державне сільськогосподарське підприємство — це заснований на загальнодержавній
власності самостійний статутний суб'єкт господарювання, який має статус юридичної
особи публічного права і здійснює виробничу (продуктів харчування, продовольства та
сировини рослинного і тваринного походження) і підприємницьку діяльність з метою
одержання відповідного прибутку (доходу). ДСГП має самостійний баланс,
розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням. Воно
не має у своєму складі інших юридичних осіб.

  

Особливість правосуб'єктності ДСГП — в його створенні. Відповідно до Законів "Про
власність" (ст. 37), "Про підприємства в Україні" (ст. 5) таке підприємство створюється
згідно з рішенням власника (власників) майна чи уповноваженого ним(-и) органу.
Такими органами нині виступає Фонд державного майна України. Державні
сільськогосподарські підприємства відповідно до Декрету Уряду України від 31 грудня
1992 р. позбавлені права бути засновниками будь-яких підприємств.

  

Державне підприємство може бути створено внаслідок адміністративного поділу іншого
підприємства відповідно до антимонопольного законодавства України. Воно може
створюватися після відокремлення зі складу діючого підприємства даного або кількох
структурних підрозділів, а також на базі структурної одиниці діючих об'єднань за
рішенням їхніх трудових колективів, якщо на це є згода власника чи уповноваженого ним
органу.

  

Створення ДСГП шляхом відокремлення здійснюється зі збереженням за новими
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підприємствами взаємозобов'язань та укладених договорів з іншими підприємствами.

  

Оскільки діяльність цього підприємства пов'язана з використанням земель
сільськогосподарського призначення як головного засобу сільськогосподарського
виробництва, то йому надаються ці землі відповідно радою народних депутатів на
умовах постійного і строкового користування, оскільки власником цих земель (як і самого
ДСГП) є і залишається держава.

  

2. Важливе значення для визначення правосуб'єктності ДСГП має також і його статут.
Згідно зі ст. 9 Закону "Про підприємства в Україні", державне сільськогосподарське
підприємство діє на основі статуту, що його приймає трудовий колектив і затверджує
власник майна.

  

У Статуті державного ДСГП визначаються власник і найменування підприємства, його
місцезнаходження, предмет і цілі діяльності (обов'язково: виробництво продуктів
харчування, продовольства і сировини рослинного і тваринного походження, можливо
також — їх переробка, реалізація тощо), його органи управління, порядок їх
формування (призначення директора), компетенція та повноваження трудового
колективу і його виборних органів, порядок утворення майна підприємства, умови
реорганізації та припинення діяльності підприємства. У найменуванні ДСГП
визначаються його назва (радгосп, державний кінний завод та ін.) і вид (державне). До
статуту можуть включатися положення, пов'язані з особливостями діяльності
підприємства: про повноваження, порядок створення та про структуру ради державного
сільськогосподарського підприємства тощо. У його статуті визначається орган, який має
право представляти інтереси трудового колективу (рада трудового колективу, рада
підприємства, профспілковий комітет тощо).

  

На правосуб'єктність ДСГП впливає відмінність правового режиму його майна. Так,
відповідно до Законів "Про власність" (ст. 37), "Про підприємства в Україні" (частини 2 та
З ст. 10) майно державного сільськогосподарського підприємства відповідно до законів
України, Статуту підприємства належить йому на праві повного господарського відання
як таке, що є державною власністю і закріплене за державним підприємством.

  

Здійснюючи право повного господарського відання, державне підприємство володіє,
користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо
нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству і Статутові підприємства.
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Відчуження від держави засобів виробництва, котрі є державною власністю і закріплені
за підприємством, здійснюється виключно на конкурентних засадах (через біржі, за
конкурсом, на аукціонах) у порядку, що визначається Фондом державного майна
України. Одержані внаслідок відчуження зазначеного майна кошти спрямовуються
виключно на інвестиції.

  

 

  

  

 

  § 5. Особливості правосуб'єктності міжгосподарських
підприємств і об'єднань
  

 

  

1. Економічна доцільність у кооперуванні зусиль суб'єктів агропідприємницької діяльності
як раніше, так і тепер є

  

об'єктивною підвалиною для створення різних (за метою і

  

предметом діяльності) міжгосподарських підприємств і об'єднань, які були і
залишаються однією з провідних на Україні форм міжгосподарського кооперування.
Свого часу рамки діяльності міжгосподарських підприємств визначалися постановою РМ
СРСР від 23 листопада 1977 р. "Про затвердження положення про міжгосподарські
підприємства в сільському господарстві".

  

Відповідно до Законів "Про підприємства в Україні" (ст. 3), "Про колективне
сільськогосподарське підприємство" (ч. З ст. 1), "Про селянське (фермерське)
господарство" (ч. 4 ст. 3) усі суб'єкти аграрного підприємництва мають право на
добровільних засадах об'єднувати свою виробничу, наукову, комерційну та інші види
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діяльності, якщо це не суперечить анти монопольному законодавству. Вони можуть
об'єднуватись у спілки (об'єднання), бути засновниками акціонерних товариств, які діють
на основі своїх статутів. Фермерські господарства мають право бути засновником або
членом асоціацій, консорціумів, корпорацій, акціонерних товариств, інших об’єднань,
кооперативів, спільних підприємств з виробництва, переробки та реалізації
сільськогосподарської продукції, що обслуговують агропромисловий комплекс, а також
несільськогосподарських підприємств і організацій, у тому числі з участю іноземних
партнерів, брати участь у створенні або бути членом комерційних банків.

  

На підставі наведених норм права всі суб'єкти аграрного підприємництва можуть
об'єднувати фінансові, матеріально-технічні й трудові ресурси. Однак таке кооперування
може відбуватися трьома легальними способами, а саме: укладення договору про спільну
діяльність, або утворення суб'єкта підприємництва кооперативного типу, або утворення
об'єднань корпоративного типу.

  

2. Юридичне визначення видів об'єднань суб'єктів аграрного підприємництва наведено в
Законі "Про підприємства в Україні". Так, усі вони можуть об'єднуватись в: асоціації — до
говірні об'єднання, створені з метою постійної координації господарської діяльності.
Асоціація не має права втручатись у виробничу і комерційну діяльність будь-кого з її
учасників; 
корпорації — 
договірні об'єднання, створені на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних
інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання
діяльності кожного з учасників; 
консорціуми — 
тимчасові статутні об'єднання промислового і банківського капіталу для досягнення
спільної мети; 
концерни — 
статутні об'єднання підприємств промисловості, наукових організацій, транспорту,
банків, торгівлі тощо на основі повної фінансової залежності від одного або групи
підприємств; інші об'єднання за галузевими, територіальними та іншими принципами.

  

Об'єднання в АГІК діють на основі договору або статуту, який затверджується їх
засновниками чи власниками. Підприємства, які входять до складу зазначених
організаційних структур, зберігають права юридичної особи. Однак державні
підприємства мають певні обмеження (щодо самостійності об'єднувати на добровільних
засадах свою діяльність згідно з Декретом Уряду України від 17 березня 1993 p.).
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Об'єднання підприємств АПК, зареєстроване в Україні, може включати підприємства
інших держав. Підприємства України можуть входити в об'єднання, зареєстровані в інших
державах. Порядок вступу в об'єднання у таких випадках здійснюється відповідно до
законодавства України про зовнішньоекономічну діяльність.

  

Об'єднання є юридичною особою, може мати самостійний і зведений баланси,
розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням.
Реєстрація об'єднання провадиться в порядку, встановленому Законом "Про
підприємства в Україні". Об'єднання не відповідає за зобов'язаннями підприємств, які
входять до його складу, а підприємства не відповідають за зобов'язаннями об'єднання,
якщо інше не передбачено установчим договором (статутом). Суб'єкти
аграрно-підприємницької діяльності (особливо приватні), які входять до об'єднання,
можуть вийти з його складу зі збереженням взаємних зобов'язань та укладених
договорів з іншими підприємствами і організаціями.

  

 

  

  

 

  § 6. Реорганізація, ліквідація та банкрутство суб'єктів
аграрного підприємництва
  

 

  

1. Відповідно до чинного законодавства всі легальні суб'єкти аграрно-підприємницької
діяльності можуть бути реорганізовані і/чи ліквідовані у встановленому порядку.

  

Так, припинення діяльності всіх підприємств і товариств відбувається внаслідок їх
реорганізації (злиття, приєднання, поділ, відокремлення, перетворення) або ліквідації.
Така реорганізація відбувається за рішенням власника (-ів) і, відповідно, — вищого
органу управління підприємств і товариств. При реорганізації вся сукупність прав та
обов'язків товариства переходить до його правонаступників. Усі підприємства і
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товариства ліквідуються: а) після закінчення строку, на який воно створювалося, або
після досягнення мети, поставленої при його створенні; б) за рішенням власника і
відповідно — вищого органу управління приватних юридичних осіб кооперативного і
корпоративного типів; в) на підставі рішення суду або арбітражного суду за поданням
органів, що контролюють їхню діяльність, у разі систематичного або грубого порушення
ним законодавства; на підставі рішення арбітражного суду в порядку, встановленому
Законом України "Про банкрутство"; г) з інших підстав, передбачених установчими
документами.

  

2. Ліквідація сільськогосподарських підприємств і товариств провадиться призначеною
власником(-ами) ліквідаційною комісією, а у випадках банкрутства та припинення
діяльності товариства за рішенням суду чи арбітражного суду — ліквідаційною комісією,
що призначається цими органами. Від дня призначення ліквідаційної комісії до неї
переходять повноваження з управління справами цих суб'єктів підприємництва.
Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту  її призначення публікує інформацію
товариства, наприклад, в одному з офіційних (республіканському і місцевому) органів
преси із зазначенням строку подачі заяв кредиторами своїх претензій, оцінює наявне
майно товариства, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними,
вживає заходів до оплати боргів товариства третім особам, а також його учасникам,
складає ліквідаційний баланс та подає його вищому органові товариства або органові, що
призначив ліквідаційну комісію.

  

3. В разі ліквідації недержавних сільськогосподарських підприємств і товариств грошові
кошти, що їм належать, включно з виручкою від розпродажу майна під час ліквідації,
після розрахунків з оплати праці осіб, які працюють на умовах наймання, та виконання
зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками облігацій, випущених товариством та
іншими кредиторами, розподіляються між членами підприємств кооперативного типу та
учасниками товариств з обмеженою відповідальністю і акціонерами у порядку і на
умовах, передбачених законами та установчими документами у шестимісячний строк
після опублікування інформації про їхню ліквідацію.

  

Майно, передане товариству учасниками в користування, повертається в натуральній
формі без винагороди. В разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості
товариства його кошти не підлягають розподілові між учасниками до вирішення цього
спору або одержання кредиторами відповідних гарантій.

  

4. Одним зі способів ліквідації суб'єкта — аграрного підприємства є визнання його
банкрутом. Відповідно до Закону "Про банкрутство" від 14 травня 1992 р. під
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банкрутством суб'
єкта аграрного підприємництва слід розуміти пов'язану з недостатністю активів у ліквідній
формі, неспроможністю суб'єкта аграрного підприємства зі статусом юридичної особи
(незалежно від її форми власності та організаційно-правової форми) задовольняти в
установлений строк пред'явлені до нього з боку кредиторів вимоги і виконати
зобов'язання перед бюджетом.
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