Кооператив як механізм
поліпшення добробуту
сільгоспвиробників

Корінець Р. Я.
rkorinets@gmail.com
(+38) 097577327

«Кооперативи не зроблять
когось багатими,
але вони допоможуть
вижити…»
(Йоріс Бейк, голова Союзу
молодих фермерів ЄС)

Причини виникнення кооперативних підприємств у Європі
в середині ХІХ сторіччя та
ПОЧАТОК ХХІ СТОРІЧЧЯ В УКРАЇНІ
Фактор економічного впливу

1.Укрупнення підприємств,
підвищення рівня їхньої технічної
оснащеності, здешевлення
виробництва продукції
2. Постійна зайнятість
товаровиробника

3. Поява посередників
(трейдерів та продавців
засобів виробництва)

4. Основний обсяг капіталу
створюється у сфері переробки та
реалізації продукції

5. Вплив на уряд з боку великих
компаній, щодо прийняття
законодавчих рішень

Наслідки
для дрібного
товаровиробника

Дії кооперативного
підприємства

витіснення з ринку через
високу собівартість
виробництва

- об’єднання зусиль, коштів та засобів
виробництва багатьох товаровиробників, щоб
скористатися перевагами великого бізнесу;
- координація дій товаровиробників

недостатньо часу на
реалізацію власної
продукції

- створення підприємства, яке допомагатиме
реалізувати вироблену продукцію;
- зниження ступеня ризику, шляхом його
розподілу між членами кооперативу

засоби виробництва
купуються за більш
високу ціну, а продукція
реалізується за низьку

- протистояння посередницькому бізнесу;
- скорочення витрат на матеріально-технічне
постачання

недоотримання
прибутків від виробленої
продукції

несприятливе
законодавче поле

- просування у суміжні з с.-г виробництвом сфери
діяльності, щоб отримувати від цього відповідні
прибутки;
- контроль за ринком збуту своєї продукції
- вплив на прийняття законодавчих та урядових
рішень
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Сімейні ферми ЯК ОСНОВА КООПЕРАЦІЇ

З ДОСВІДУ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ
Після реконструкції ферм сімейного типу продуктивність корів має
тенденцію до зростання:
Сімейна ферма Куриленка:
середній річний надій на корову,
Сімейна ферма Орловського:
середній річний надій на
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•Родина, яка утримує 1 корову, не отримує доходу з реалізації взагалі
•Родина, яка утримує 2 корови, отримує менше 28 дол. США/місяць)
•Родина, яка утримує 5 корів, збільшила свій дохід на 84% (пор з 2 коровами)
•Сімейна ферма з 10 коровами дозволяє заробляти додатково більше 55%
пор з 5 коровами)
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КООПЕРАТИВ ЯК ПРОДОВЖЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ СІМЕЙНИХ ФЕРМ

Програма розвитку
малих ферм
сімейного типу

Водопостачання

Мета: допомога у
спорудженні або
реконструкції, а також
запуску ферм сімейного
типу на базі
домогосподарств членів
кооперативу

Вентиляція

Освітлення

Доїльне
обладнання
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«Покращення економічної спроможності сільської громади с.
Іванківці через створення ефективного механізму переробки
молока членів СОК
Організаційна схема
Власники дрібних господарств, члени СОКу «Іванковецький світанок»

СОК «Іванковецький світанок»

ПОСЛУГИ СОК з переробки молока

Громадські заклади Кіровоградської області
(дитсадки, школи, дитячі будинки, лікарні) та населення району

Ініціативи у Кіровоградській області
«Покращення економічної спроможності сільської громади с. Іванківці
через створення ефективного механізму переробки молока, виробленого
власниками особистих селянських господарств»

Кіровоградська
облдержадміністрація

480 000 грн.

Знам’янська
райдержадміністрація
150 000 грн.

Кооперативне
молокопереробне
підприємство
МБО «Добробут
громад»
480 000 грн.

Державна програма
підтримки СОКів
100 000 грн.

USAID
«АгроІнвест»
200 000 грн.

Загальна сума державної підтримки – близько 730 000 грн.

Проект Чернівецька область «Розвиток молочної галузі на Буковині».
У селі Панка Сторожинецького району було відкрито молокопереробне підприємство.
Через низку причин підприємство припинило діяльність

Чернівецька обласна
державна
адміністрація
900 000 грн

СОК
«СторАгроГромада»
57 000 грн

МБО «Добробут
громад»
968 000 грн

Сторожинецька районна
державна адміністрація
348 000 грн

Сторожинецька
сільськогосподарськ
а дорадча служба
60 000 грн

Проект USAID
«АгроІнвест»
200 000 грн

СОК
«Новобросківецький»
173 000 грн

Проект «Розвиток молочарських кооперативів»:
Основні проблеми до початку
проекту:
- Нестача чистокровних
тварин

- Низька якість молока

- Нестабільність цінових
умов

- Відсутність надійних
партнерів на ринку

- Брак можливості
захищати свої та
громадські
інтереси

Позитивні зміни:
Учасникам проекту було надано
201 високопродуктивну нетель
Якість молока значно
покращилася: загальна
кількість бактерій у ньому
зменшилась втричі
Встановлені стабільні ринкові
ціни, навіть конкуренти підняли
ціни на відповідних територіях

Кооперативи отримали
можливість продавати молоко
надійній компанії (Данон) на
прозорих умовах
Сьогодні місцева влада більш
схильна допомагати людям, що
об’єднані у кооператив
9

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЛОСЯТИНСЬКЕ
МОЛОЧНЕ ДЖЕРЕЛО», ЙОГО КООПЕРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕКОФРУТ»
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «АГРОФРУТ»
1. Кооперативне підприємство «Екофрут» формує 80% бюджету села Лосятин, яке із
занепадаючого стало найбільш привабливим селом району, істотно зменшилася трудова
міграція завдяки зростанню доходів й конкурентної оплати праці
2. 20 членів СОК об'єднали свої паї для виробництва полуниці на полі площею 28 га (52 га
включно сівозміни) через «Екофрут»
3. Відкрито 5 сімейних ферм площею 7 га
4. 25 сімейних ферм використовують 3 трактори, навісне обладнання, систему крапельного
зрошення, камеру охолодження та термо-автомобіль .
5. Досягнуто збільшення врожайності в сімейних фермах з 5-6 до 9-10 т/га
6. Вперше кооператив та сімейні ферми майже повністю забезпечують потреби в суниці
таку велику компанію як Данон Україна
7. Створено більше 100 постійних робочих місць та більше 300 сезонних (для збору ягід)
8. Кооператив також активно долучається й до заготівлі малини. В 2016 році заготовлено біля
1000 т.
9. Суттєво зменшилась трудова міграція місцевого населення за кордон
10. Кооператив залучив співфінансування будівництва камери охолодження від USAID та
UNPD/ПРООН
11. Покращилось соціально-економічне становище в селах через зменшення безробіття та
притік коштів

АКТУАЛЬНО ЯК І 100 РОКІВ ТОМУ

«Важливість кооперації полягає в тому,
що вона згуртовує українців у націю»…
1-й просвітньо-економічний конгрес
1909 рік

