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

Менеджмент та стратегічне
планування в кооперативах

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

Ме́неджмент (або «управління») — це процес планування, організації, приведення в дію
та контроль організації з метою досягнення координації людських і матеріальних
ресурсів, необхідних для ефективного виконання завдань. Менеджмент пронизує всю
організацію, торкається практично всіх сфер її діяльності.
Виробничий менеджмент (управління виробництвом)- комплексна система забезпечення конкурентноздатності товару, що випускається на
конкурентному ринку. Вона включає питання побудови виробничих і організаційних структур, вибору організаційно-правової форми
управління виробництвом, збуту і фірмового обслуговування товару відповідно до попередніх стадій життєвого циклу.
Фінансовий менеджмент (управління фінансами) - комплексна система стійкості, надійності і ефективності управління фінансами. Вона
включає формування і планування фінансових показників з дотриманням наукових підходів і принципів менеджменту, балансу прибутків і
витрат, показників ефективності використання ресурсів, рентабельності роботи і товарів.
Інноваційний менеджмент (управління розвитком і розробками) - комплексна система управління інвестиціями, що вкладаються власниками в
розвиток всіх видів інновацій. Вона включає побудову організаційних структур, вибір напрямів інновацій, оптимізацію інвестицій, різні аспекти
управління персоналом.
Адміністративний менеджмент — це один з напрямків сучасного менеджменту, що вивчає адміністративно-розпорядчі форми управління.
Інші види менеджменту:
• менеджмент зовнішньоекономічної діяльності;
• менеджмент соціальної сфери;
• банківський менеджмент;
• податковий менеджмент;
• бюджетний менеджмент;
• організаційний менеджмент;
• міжнародний менеджмент;
• інформаційний менеджмент;
• проектний менеджмент;
• стратегічний менеджмент;
• екологічний менеджмент;
• енергетичний менеджмент;
• фінансовий менеджмент;
• страховий менеджмент
• кадровий менеджмент та інші
КООПЕРАТИВ – ЦЕ ЕКОНМІЧНА СТРУКТУРА, ТОМУ НИМ ТРЕБА УПРАВЛЯТИ НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ.

Закон України «Про кооперацію»
Вищим органом управління кооперативу є загальні збори
кооперативу.

членів

Чергові загальні збори членів кооперативу скликаються правлінням або головою кооперативу у разі
потреби, але не рідше одного разу на рік.
Про дату, місце, час проведення та порядок денний загальних зборів члени кооперативу повинні бути
повідомлені не пізніше ніж за 10 днів до визначеного строку їх проведення.
У разі коли з організаційних причин (через територіальне розміщення чи значну чисельність членів
кооперативу) проведення загальних зборів членів кооперативу неможливе, статутом кооперативу може
бути передбачено скликання зборів уповноважених кооперативу.
Загальні збори членів кооперативу правомочні вирішувати питання, якщо на них присутні більше
половини його членів, а збори уповноважених - за наявності не менше двох третин уповноважених.
Кожний член кооперативу чи уповноважений кооперативу має один голос, і це право не може бути
передано іншій особі.
Рішення загальних зборів членів (зборів уповноважених) кооперативу про прийняття, внесення змін до
статуту, вступ до кооперативного об'єднання або вихід з нього та про реорганізацію або ліквідацію
кооперативу вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як 75 відсотків членів
кооперативу, присутніх на загальних зборах кооперативу. З інших питань рішення приймаються простою
більшістю голосів членів (уповноважених) кооперативу, присутніх на його загальних зборах.

Закон України «Про кооперацію»
Виконавчим органом кооперативу є правління, яке очолюєголова,
повноваження якого визначаються статутом кооперативу.
Виконавчий орган підзвітний вищому органу управління кооперативу і несе перед ним відповідальність за ефективність
роботи кооперативу.
У кооперативі, до складу якого входить менше ніж 10 членів, обирається лише голова кооперативу.
Виконавчий орган кооперативу:
•

здійснює управління кооперативом у період між загальними зборами членів кооперативу, забезпечує виконання їх
рішень;

•

представляє кооператив у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування,
міжнародними організаціями, юридичними та фізичними особами;

•

укладає угоди між кооперативом та іншими особами;

•

діє від імені кооперативу в межах, передбачених статутом кооперативу.

Виконавчий орган може бути наділений іншими повноваженнями, визначеними вищим органом управління кооперативу
або статутом кооперативу.
Члени правління та голова кооперативу обираються загальними зборами членів кооперативу на строк, визначений
статутом, але не більше ніж на п'ять років.
Порядок обрання або відкликання членів правління та голови кооперативу, а також порядок проведення засідань
правління кооперативу та прийняття ним рішень визначаються статутом кооперативу.

Закон України «Про кооперацію»
Правління кооперативу може наймати виконавчого директора для
оперативного управління діяльністю кооперативу.
Виконавчий директор не може бути членом кооперативу.
Виконавчий директор виконує свої функції на умовах контракту, який
укладає з ним правління кооперативу, формує виконавчу дирекцію та
виконує функції, делеговані йому правлінням
кооперативу.
Виконавчий директор несе персональну відповідальність за виконання
покладених на нього обов'язків, визначених контрактом та статутом
кооперативу.

Закон України «Про кооперацію»
У кооперативі, в якому кількість членів перевищує 50 осіб, може утворюватися
спостережна рада кооперативу.
Спостережна рада кооперативу здійснює контроль за додержанням статуту
кооперативу та за діяльністю виконавчого органу управління кооперативу.
Спостережна рада кооперативу обирається із числа членів кооперативу на
загальних
зборах
кооперативу
у
кількості
3-5 чоловік, які працюють у раді на громадських засадах.
Спостережна рада кооперативу підзвітна загальним зборам членів кооперативу.

До складу спостережної ради кооперативу не можуть входити члени правління чи
члени ревізійної комісії (ревізор) кооперативу.

Закон України «Про кооперацію»
Для контролю за фінансово-господарською діяльністю кооперативу обирається ревізійна
комісія.

У кооперативі, до складу якого входить менше ніж 10 членів, функції ревізійної комісії
виконує ревізор.
Ревізійна комісія (ревізор) підзвітна загальним зборам членів кооперативу і обирається
загальними зборами з числа членів кооперативу у порядку, встановленому його статутом.

Членами ревізійної комісії (ревізором) не можуть бути члени правління кооперативу чи
його спостережної ради.
Перевірки результатів фінансово-господарської діяльності кооперативу проводяться
ревізійною комісією за власною ініціативою, а також за рішенням загальних зборів чи на
вимогу не менш як 10 відсотків членів кооперативу.
На вимогу ревізійної комісії (ревізора) надаються будь-які матеріали, бухгалтерські та інші
документи, а також пояснення посадових осіб кооперативу.

Ревізійна комісія (ревізор) складає висновок за річними звітами про результати діяльності
кооперативу.

Облік у кооперативі
Закон України «Про кооперацию»:
Оподаткування, облік і звітність у
порядку, передбаченому законодавством.

кооперативі

здійснюються

у

Порядок обліку і звітності у кооперативі регулюється статутом кооперативу.
Кооператив
зобов'язаний
вести
облік
кожному з них посвідчення про членство.

своїх

членів

та

видати

До компетенції загальних зборів членів кооперативу належить заслуховування
звітів його органів управління і органів контролю, затвердження річного звіту і
балансу кооперативу.

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

Особливості обліку у кооперативах
Наявність паю:
пай - майновий поворотний внесок члена (асоційованого члена) кооперативу у створення та розвиток
кооперативу, який здійснюється
шляхом передачі кооперативу майна, в тому числі грошей, майнових прав, а також земельної ділянки;
Наявність фондів:

пайовий фонд - фонд, що формується з пайових внесків членів кооперативу і є одним із джерел формування
майна кооперативу, розмір якого може змінюватися;
резервний фонд - фонд, що формується за рахунок відрахувань від доходу кооперативу та інших не
заборонених законодавством
надходжень, використовується для покриття шкоди від надзвичайних ситуацій;
неподільний фонд - обов'язковий фонд, що формується за рахунок вступних внесків та відрахувань від доходу
кооперативу і не підлягає розподілу між пайовиками;
спеціальний фонду кооперативу - для забезпечення виконання конкретних завдань кооперативу.
Наявність кооперативних виплат та нарахувань на паї
Кооперативні виплати - частина доходу, що розподіляється за результатами фінансового року між членами
кооперативу пропорційно їх участі в господарській діяльності кооперативу у порядку, визначеному рішенням
вищого органу управління кооперативу. Ця норма не поширюється на сільськогосподарські обслуговуючі
кооперативи.
кооперативні виплати у сільськогосподарському обслуговуючому кооперативі - повернення членам
кооперативу частини попередньо надлишково сплаченої вартості наданих кооперативом послуг відносно їх
фактичної вартості, що розподіляється за результатами фінансового року між його членами;
Виплати на паї - виплати частини доходу кооперативу на паї члена та асоційованого члена кооперативу.

Оподаткування кооперативів
Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію»:
Стаття
9.
Особливості
обслуговуючого кооперативу

господарської

діяльності

сільськогосподарського

1. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи здійснюють обслуговування своїх
членів - виробників сільськогосподарської продукції, не маючи на меті одержання
прибутку, і є неприбутковими організаціями.
Неприбутковість діяльності сільськогосподарських
визначається виходячи із сукупності таких ознак:

обслуговуючих

кооперативів

• кооператив надає послуги тільки своїм членам;
• члени кооперативу несуть відповідальність за зобов’язаннями, взятими перед
кооперативом щодо їх участі у господарській діяльності кооперативу;
• послуги надаються з метою зменшення витрат та/або збільшення доходів членів
кооперативу.

Оподаткування кооперативів
Податковий кодекс України:
133.4.6. До неприбуткових організацій, що відповідають вимогам цього пункту і не є платниками податку, зокрема, можуть бути віднесені:
•

…житлово-будівельні кооперативи (з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому відповідно до закону здійснено прийняття в
експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку і такий житловий будинок споруджувався або придбавався житловобудівельним (житловим) кооперативом), дачні (дачно-будівельні), садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства);

•

…сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, кооперативні об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

АЛЕ
•
133.4.1. Неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова
організація), що одночасно відповідає таким вимогам:
•

утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

•
установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно
до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації,
працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених підпунктом 133.4.2
цього пункту (Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої
неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.);
•

установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до
закону) передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу
бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього
абзацу не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

•

внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Оподаткування кооперативів
Податковий кодекс України:
165.1. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються
такі доходи:
165.1.48. кооперативні виплати члену виробничого сільськогосподарського кооперативу, а також кошти,
що повертаються члену сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу внаслідок надлишково
сплаченої ним вартості послуг, наданих кооперативом;
розмір (сума, вартість) паю, що повертається члену сільськогосподарського виробничого кооперативу у
разі припинення ним членства в кооперативі. Перевищення розміру (суми, вартості) паю понад розмір
(суми, вартості) пайових внесків підлягає оподаткуванню в порядку, встановленому пунктом 170.2 статті
170 цього розділу;

97.4. Особою, відповідальною за погашення грошових зобов'язань чи податкового боргу платника
податків, є:… щодо кооперативів, кредитних спілок або інших колективних господарств - їх члени
(пайовики) солідарно;

Стратегічне планування
Одне із
найважливіших
завдань –
правильно
визначити ціну
послуг
кооперативу

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КООПЕРАТИВІВ
Стратегічне плануваання — це довгострокове планування на основі проміжних цілей.
Стратегія визначається головною ціллю та проміжними цілями, які дозволяють досягнути
головної цілі.
Цілі, які визначають стратегічний план, називають стратегічними цілями.

Завдання:
• Учасники тренінгу діляться на три рівновеликі групи
• Кожна група вибирає кооператив, який вона б хотіла створити та готує
план його розвитку (причини; місія; мета; члени; проміжні цілі;
необхідні ресурси – фінансові, людські, матеріальні та способи їх
отримання; ринкова поведінка (30 хвилин)
• Кожна група презентує свій план, який учасники інших груп
обговорюють

ПІДКАЗКА ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ:
НАВІЩО ПОРІБНІ КООПЕРАТИВИ
ПІДКАЗКА ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ: НАВІЩО ПОРІБНІ КООПЕРАТИВИ

Фермерські
логістичні центри

Постачальницькі
та заготівельнозбутові
організації
(ОВ)
ОСГ, Фермери

Оптові ринки

Оптово-роздрібні

Переробні підприємства,
бажано кооперативні

МТР

С/Г продукція

Кінцевий
споживач

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

Менеджмент та стратегічне
планування в кооперативах

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

