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Причини виникнення кооперативних підприємств у Європі
в середині ХІХ сторіччя
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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Світовий кооперативний сектор
У світі працює 750 000 кооперативів,
членами яких є близько 800 мільйонів людей.
Кооперативи створили понад 120 млн. робочих
місць.
Структура за кількістю:
сільськогосподарські
– 42%
фінансово-кредитні
≈ 30%
житлово-будівельні
– 10%
споживчі
– 7%
виробничі
– 5%
гаражні й інші
– 6%
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МІСЦЕ КООПЕРАЦІЇ В ЕКОНОМІЦІ
РІЗНИХ КРАЇН СВІТУ
▪ у розвинених країнах кооперативи забезпечують до 50% обсягів
виробництва продукції харчової промисловості, комбікормів;
▪ через кооперативи реалізується товарної продукції аграрного
сектора: у країнах ЄС – більше 60%, у скандинавських країнах –
80%, у Японії та Китаї – 90%;
▪через кооперативи постачається значна частина паливномастильних матеріалів (у США – 44%,у Фінляндії – 40%).

Країна

Зерно і
зернопрод.

Молоко і
молокопрод.

Швеція
Данія
Фінляндія
Нідерланди
Франція
Німеччина
Канада
США

75%
…
…
45%
70%
55%
45%
32%

80%
90%
92%
35%
50%
30%
63%
43%

М’ясо і
м’ясопрод
.
60%
92%
75%
85%
…
60%
20%
20%

Ресурсне
постачання
99%
…
50%
82%
23%
57%
59%
86%
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ТОП -10 найбільших світових
переробників молока
№

Компанія

Обсяг продаж
(млрд. євро)

1.

Nestle

18,5

2.

Danon

11,7

3.

Lactalis

9,9

4.

Frisland Campina (кооператив)

8,9

5.

Fonterra (кооператив)

8,2

6.

Dean Foods

8,1

7.

Dairy Farmers of America (кооператив)

6,9

8.

Arla Foods (кооператив)

6,9

9.

Kraft

5,1

10.

Sodial (кооператив)

4,6
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Французька кооперативна група Terrena
Кооперативна група

TERRENA

частка у загальному виробництві:

кооперативи:

31% м’яса птиці,
19% зернових,
13% молока

CANA

торговий оборот – 3 млрд євро

CAVAL
GCA

35 000 фермерів

35000 фермеров

Торгові марки:
Soviba – м’ясо та м’ясні вироби
Valeri – борошно, хлібні злаки
Fermier de Terrena – харчові продукти
Ancenies – вино

Кооперація в Канаді
осіб.

Всього с/г кооперативів – 1309, в яких працюють 30 тис.



Членами кооперативів є більш ніж 340 тисяч виробників.

➢
➢
➢

Збут, переробка: 291 кооператив.
загальний обсяг операцій – 8=9 млрд дол.;
продукція ВРХ – 18-20%, молоко – 40%;
продукція птахівництва – 38-40%;

➢
➢

Постачання – 235 кооперативів
Оборот – 6-7 млрд дол.;
Нафтопродукти – 52%, добрива, насіння.

➢
➢

Виробничо-технологічні послуги – 560 кооперативів з них:
випас худоби – 162 кооперативи;
спільне використання техніки – 77 кооперативів.
Кооперативні ринки

•
Як і в ЄС, кооперативи в Канаді є некомерційними організаціями
по відношенню до своїх членів, тобто вони діють не в інвестиційних
цілях, а з тим, щоб забезпечити надання якісних послуг своїм членам.
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Кооперація в США
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢

переробка молока – 86%;
електропостачання – 80%;
збут продукції – 30%;
виробництво цукру – 51%;
постачання засобів – 26%;
в т.ч. пального – 44%;
кредитування – 35% і більше;
інформаційне забезпечення – 25%;
ринки худоби – 40%.
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Кооперативна Європа
Збут: всього товарної продукції:
•
•
•

Скандинавія, Фінляндія – 80%;
Нідерланди – 65%;
Німеччина, Іспанія, Франція – 50–52%.

Переробка: 45-50% виробництва продтоварів
➢ молока: Скандинавія – до 90-100%, Нідерланди –

80%;
➢ зернових: Швеція, Нідерланди, Франція – 60%;
➢ овочів і фруктів: Данія, Бельгія, Нідерланди,
Франція, Німеччина й інші – 53%;
➢ винограду – Франція – 70%.
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продовження
Постачання засобів: до 50% (мінеральні добрива,
насіння, корми, машини ...).
Виробництво для своїх членів: комбікорми,
обладнання, мінеральні добрива.
Виробниче обслуговування:
➢ Франція: 12000 CUMA обслуговує 250 тис.
фермерів (70%);
➢ Німеччина: машинні товариства (45000), “ринги”
(280 рингів, 40% ферм).
Кредитування: Франція, Данія, Скандинавія – до
80% і більше
Штучне осіменіння, водопостачання, зрошення
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Кооперація у Франції
 Функціонує:
 3500 сільськогосподарських кооперативів,
що ведуть переробно-збутову діяльність;
 13300 кооперативів зі спільного
використання сільгосптехніки.
 Дуже поширені кооперативи, що надають
послуги зі штучного осіменіння ВРХ.
 У французьких кооперативах зайнято понад
520 тис. працівників, їх річний товарообіг
становить у середньому 77-80 млрд євро.
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Кооперація у Великобританії



Перша кооперативи були створені в Англії у 1844 р.
Було створене перше споживче товариство
“Товариство чесних піонерів Ронделя”



Кількість його членів 28, капітал в сумі 28 фунтів
стерлінгів


Через 25 років:
 - кооператив налічував 7 тис. осіб
 - оборот складав 285 тис. фунтів стерлінгів.


На сьогодні у Великобританії 8 млн. жителів є
членами різних кооперативів.
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Кооперативи і групи виробників: досвід Польщі



Фермери об’єднуються в так звані «групи
сільськогосподарських виробників», основною
метою яких є спільний продаж виробленої продукції.



Законодавство не обмежує організаційно-правову форму
таких об’єднань. Вони можуть бути не лише
кооперативами, а також у формі союзів, або товариств з
обмеженою відповідальністю.



Міністерством сільського господарства Польщі
затверджений перелік продукції і мінімальних її обсягів,
які мають реалізовуватися через обслуговуючі
кооперативи. Якщо фермери, які об’єдналися в
кооператив, реалізують менше за цю мінімальну норму
продукції, вони не мають права називатися
кооперативом, не мають права на преференції.
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Форми підтримки
➢
➢
➢

➢

➢
➢
➢

законодавче унормування особливостей соціальноекономічної природи неприбуткових кооперативів;
оплата праці спеціалістів кооперативів (3-5 років);
участь у формуванні матеріально-технічної бази (Литва
– 25% первинного капіталу, Індія – будівництво
ц/заводів і елеваторів…) на засадах товарного кредиту;
участь у формуванні статутів кооперативних банків
(США – 100%); здешевлення процентної ставки
(Польща -0,75%); гарантії по кредитах (Канада – 95%);
співпраця з кооперативами на ринках (державне
замовлення);
оплата складування, вилучення з продажу продукції
тощо;
консультаційне забезпечення, навчання, підготовка
кадрів.
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Досвід Литви


У 2006 р. наказом Міністра сільського господарства
затверджені й діють Правила надання підтримки на
оплату праці співробітників, менеджера, бухгалтера,
придбання необхідної оргтехніки, засобів зв’язку і
комп’ютерів, оренду приміщень тощо для
новостворюваних сільськогосподарських кооперативів.



Згідно з цими Правилами новоутворювані кооперативи
протягом п’яти років можуть одержувати підтримку поза
конкурсом для компенсації зазначених витрат (до 40 тис.
Lt).



З кожним роком на компенсацію цих витрат надається
на 20,0% менше коштів, тобто в перший рік
компенсується 100% витрат, у другий — 80%, у третій —
60%, у четвертий — 40% і в п’ятий — 20%.

Кооперація в Молдові
 При Міністерстві сільського господарства створене
спеціальне агентство, яке адаптувало до
економічних умов Молдови правила ЄС щодо
підтримки розвитку обслуговуючих кооперативів.
 Преференції для фермерів, які об’єдналися в
кооперативи, фінансуються з державного бюджету.

 Для членів кооперативів — фізичних осіб також
встановили нульову ставку податку з фізичних осіб,
за домовленістю з банками зробили нижчою на 10
пунктів відсоткову ставку за кредитами. Згадане
агентство має щорічний фонд підтримки розвитку
кооперативів у 35 млн євро.
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Кооперативи в Україні
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ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ КООПЕРАТИВНОГО РУХУ В УКРАЇНІ

РІВЕНЬ КООПЕРАТИВНОЇ ПОІНФОРМОВАНОСТІ

НАЙАКТИВНІШИЙ ПРОСВІТНИК СЕРЕД СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ

ПРОБЛЕМИ НА ШЛЯХУ ДО РОЗВИТКУ КООПЕРАТИВНОГО СУСПІЛЬСТВА

Досвід створення та розвитку
обслуговуючих кооперативів
Чернівецька область, Сторожинецький район, с. Панка
Молокопереробне підприємство “Молочний край” – 12 т/зм.,
засновник РОСОК “Господар Підгір'я”, 700 членів кооперативу

Вартість матеріально-технічного забезпечення –
2,7 млн грн, в т.ч.:
МБО “Добробут громад” – 968 тис. грн
Чернівецька облдержадміністрація – 900 тис. грн
Сторожинецька райдержадміністрація – 348 тис. грн
СОК “Новобросківецький” – 173 тис. грн
СОК “Стор-АгроГромада” – 57 тис. грн
Проект USAID “АгроІнвест” – 200 тис. грн
Сторожинецька сільськогосподарська консультаційна
служба – 60 тис. грн
Обсяг наданих послуг по збору молока – 90 тис.
л/місяць
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Діяльність дорадчих служб на прикладі ЛАДС

Приклад: “Кооперативна молочна ферма
та послуги для власників ОСГ та
фермерів”

UKRAINE

Особисті селянські господарства та фермери – члени кооперативів

СОК 1
Світанок
Олександрівки

СОК 2
Добробут
Андріївки

Послуги

СОК 3
Великомихайлівський

СОК 4
Первоцвіт

СОК 5
Україна

СОК 6
Нивотрудівськи
й

Об’єднання сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів (СОК)

Навчання
Навчальні ферми
сімейного типу

Унітарне підприємство –
НавчальнаКооперативна
Ферма (112 голів) –
Навчальний центр

Навчальні
ферми
26
сімейного типу
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ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ КООПЕРАТИВІВ

Висновки


1. Вивчення світового досвіду, інтеграція
української сільськогосподарської кооперації у
світовій кооперативний процес може істотно
вплинути на кооперативні процеси в Україні.



2. В об'єднанні світового досвіду та української
практики можна сформувати ефективні механізми
стимулювання самоорганізації сільського
населення і сільського бізнесу в кооперативи.



3. Враховуючи євроінтеграційні устремління
України необхідно підготувати для українських
кооперативів адекватне європейському правове
поле, а також підготувати самі кооперативи до
роботи в умовах правового поля і практики
Європейського Союзу.
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продовження


4. В умовах прогнозованого різкого падіння рівня
життя населення у найближчий час, терміново має
бути переглянуто відношення держави до всіх
видів кооперативів, включення їх як важливого
елемента програми боротьби з бідністю і
формування на їх основі вагомого соціальноорієнтованого сектора національної економіки.



5. На селі мають розвиватися справжні
кооперативні структури, тобто структури, що
відповідають загальноприйнятим кооперативним
принципам.



6. Треба пам’ятати, що без потужного села
неможливо збудувати стабільну та процвітаючу
Україну, а без сильного малого та середнього
товаровиробника – забезпечити продуктову
безпеку країни.
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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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