Тренінг щодо щодо створення та управління сільськогосподарськими кооперативами в рамках проекту
«Інформаційна підтримка впровадження стандартів ЄС щодо безпеки продуктів харчування в
сільськогосподарському секторі»

11-12 січня 2018 року, м. Одеса
Вася! Ты слышал что-нибудь о
каких-то «кооперативах»?

Да, слышал. Но ничего не понял.
Некогда мне этим
заниматься…

ЩО ТАКЕ КООПЕРАТИВ?
Корінець Р. Я.
rkorinets@gmail.com
(+38) 097577327

Які види кооперативів існують в Україні?

Прохання до учасників тренінгу
назвати та записати
існуючі на сьогодні в Україні
види кооперативів

Закон України «Про кооперацію»

Стаття 6. Кооператив
Відповідно до завдань та характеру діяльності кооперативи
поділяються на такі типи: виробничі, обслуговуючі та споживчі.

За
напрямами
діяльності
кооперативи
можуть
бути
сільськогосподарськими, житлово-будівельними, садово-городніми,
гаражними, торговельно-закупівельними, транспортними, освітніми,
туристичними, медичними тощо.
Який вид кооперативу не вказаний?

Закон України «Про кредитні спілки»

Кредитна спілка - це неприбуткова організація,
заснована фізичними особами, професійними
спілками, їх об'єднаннями
на кооперативних засадах
з метою задоволення потреб її членів у
взаємному кредитуванні та наданні фінансових
послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків
членів кредитної спілки.

Що таке кооператив? Кооперація?

Прохання до учасників тренінгу
назвати та записати
визначення або описати характерні
риси (властивості) кооперативу,
кооперації

COOPERATION = СПІЛЬНА РОБОТА, СПІВПРАЦЯ, ВЗАЄМОДІЯ
Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона,1890: Кооперация в широком значении этого слов – это сотрудничество нескольких лиц – людей,
организаций и даже стран – для достижения какой-либо общей цели
Вікіпедія:

Коопера́ція — це форма організації економічної діяльності людей і організацій для спільного досягнення загальних цілей або задоволення потреб.
Кооперация - форма организации труда, при которой определённое количество людей (предпринимателей, хозяйственников) или предприятий совместно
участвует, либо в одном и том же их общем трудовом, производственном процессе, или же в различных, но связанных между собой процессах
труда/производства.
Борис Мартос: Кооперация – общая деятельность определенной группы людей, которая имеет задачей улучшить их материальное и духовное
благосостояние путем организации кооперативов
М. И. Туган-Барановский: Кооператив есть такое хозяйственное предприятие нескольких добровольно соединившихся лиц, которое имеет своей целью не
получение наибольшего барыша на затраченный капитал, но увеличение, благодаря общему ведению хозяйства, трудовых доходов его членов, или
сокращение расходов последних
В.І. Семчик: Кооперація - це одна з форм спільної виробничо-господарської, посередницької та іншої діяльності, яка здійснюється на основі добровільного
співробітництва людей, об'єднання їх матеріальних ресурсів з метою збільшення виробництва продукції, підвищення продуктивності праці, задоволення
економічних та духовних потреб людей.
А. В. Чаянов: Кооператив представляет собою организованную на коллективных началах часть экономической деятельности той или иной группы лиц и
призван обслуживать интересы этой группы и только этой группы.
В. И. Ленин: Строй цивилизованных кооператоров при общественной собственности на средства производства, при классовой победе пролетариата над
буржуазией - это есть строй социализма
Міжнародний кооперативний альянс: Кооператив - це автономна асоціація осіб, які добровільно об'єдналися з метою задоволення своїх економічних,
соціальних і культурних потреб за допомогою підприємства, що знаходиться у спільному володінні й управляється демократично.
Закон України «Про кооперацію»:
•

Кооперація - система кооперативних організацій, створених з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб своїх членів.

•

Кооперативна організація - кооператив або кооперативне об'єднання

•

Кооператив - юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які добровільно об'єдналися на основі членства для ведення
спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування.

Мета та основні завдання кооперації
Метою кооперації є задоволення економічних, соціальних та інших потреб членів
кооперативних організацій на основі поєднання їх особистих та колективних інтересів, поділу
між ними ризиків, витрат і доходів, розвитку їх самоорганізації, самоуправління та
самоконтролю.
Основними завданнями кооперації є:
• підвищення життєвого рівня членів кооперативів, захист їх майнових інтересів і соціальних
прав;

• створення системи економічної і соціальної самодопомоги населення та суб'єктів
господарювання;
• залучення у виробництво товарів, робіт, послуг, додаткових трудових ресурсів, підвищення
трудової і соціальної активності населення;
• створення і розвиток інфраструктури, необхідної для провадження господарської та іншої
діяльності кооперативів з метою зростання матеріального добробуту їх членів та
задоволення потреб у товарах і послугах;
• сприяння сталому розвитку та становленню засад демократичного розвитку суспільства.

Кооператив – это:
Организация

является юридическим лицом со всеми свойственными для
организации
признаками:
создана
и
зарегистрирована
в
установленном законом порядке, имеет в собственности или
управлении имущество, распоряжается им, отвечает по своим
обязательствам, может быть истцом и ответчиком в суде, у нее есть
свой баланс или смета

Хозяйственная
организация

поскольку может вести прямо любую деятельность, в том числе
предпринимательскую, связанную с производством, торговлей,
предоставлением услуг, выполнением работ. О кооперативе иногда
говорят, как об общественной организации, но это неправильно

Членская
организация

у нее фиксированное членство, причем каждый член кооператива
должен вносить активный вклад в его деятельность;

Добровольное
объединение

может быть создан только по решению его будущих членов, а не
актом законодательства

Демократическая
организация

базируется на началах самоуправления – решение дел сообща на
собрании или посредством совместно избранных представителей

Открытая
организация

кооператив открыт для всех, кто способен оказывать услуги и желает
принять
обязательства
членства
без
половой,
социальной,
политической или религиозной дискриминации

Организация с
возможностью
разных сфер
деятельности

кооператив может быть создан для удовлетворения практических
всех нужд общества: социальных, культурных, медицинских

Объединение и
людей, и
организаций

членами кооператива
организации

Особая
организация

управляется исключительно теми, кто ее создал.

могут

быть

и

граждане,

и

предприятия,

Для чого селяни, фермери, виробники
сільгосппродукції об'єднуються в кооперативи?

Прохання до учасників тренінгу
назвати причини такого об'єднання,
очікувані наслідки (вигоди, результати)

Для чого існують кооперативи?

Чому «дві собаки разом піймают більше
зайців, ніж чотири собаки нарізно»
(англійська приказка)?
Чому Генеральний секретар ООН Пан Гі
Мун переконаний, що «завдяки кооперації
ми насправді можемо зробити цей світ
кращим»?

Сільськогосподарські кооперативи

Прохання до учасників тренінгу
назвати основні види
сільськогосподарських кооперативів
описати їхні характерні риси
(властивості)

Сільськогосподарські кооперативи
сільськогосподарський кооператив - юридична особа, утворена фізичними та/або
юридичними особами, які є виробниками сільськогосподарської продукції, що добровільно
об’єдналися на основі членства для провадження спільної господарської та іншої діяльності,
пов’язаної з виробництвом, переробкою, зберіганням, збутом, продажем продукції
рослинництва, тваринництва, лісівництва чи рибництва, постачанням засобів виробництва і
матеріально-технічних ресурсів членам цього кооперативу, наданням їм послуг з метою
задоволення економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування;
сільськогосподарський виробничий кооператив - сільськогосподарський кооператив, який
утворюється шляхом об’єднання фізичних осіб, які є виробниками сільськогосподарської
продукції, для провадження спільної виробничої або іншої господарської діяльності на
засадах їх обов’язкової трудової участі з метою одержання прибутку;
сільськогосподарський обслуговуючий кооператив - сільськогосподарський кооператив, що
утворюється шляхом об’єднання фізичних та/або юридичних осіб - виробників
сільськогосподарської продукції для організації обслуговування, спрямованого на
зменшення витрат та/або збільшення доходів членів цього кооперативу під час провадження
ними сільськогосподарської діяльності та на захист їхніх економічних інтересів;
Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію»

Тренінг щодо щодо створення та управління сільськогосподарськими кооперативами в рамках проекту
«Інформаційна підтримка впровадження стандартів ЄС щодо безпеки продуктів харчування в
сільськогосподарському секторі»
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