
 

Програма 

Тренінгу 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 

 

Місце проведення: конференц-зал готелю «Лермонтовський», провулок Лермонтовський 2,  

м. Одеса 

Тренери:  

Корінець Р. Я.,  експерт з питань аграрної та земельної реформи, кандидат економічних наук,  

м. Київ. 

Масін В. М.,  експерт з питань аграрної та земельної реформи, кандидат юридичних наук, доцент,  

м. Одеса. 

 

Час Теми виступів 

 11 січня 2018 р. 

09.30-10.00 Реєстрація учасників, ранкова кава. 

 1-а частина тренінгу - Вплив земельної реформи на розвиток територіальних 

громад та сільськогосподарської кооперації (Масін В.М.) 

В програмі: 

10.00-10.30 Розширення повноважень органів місцевого самоврядування у сфері управління 

земельними ресурсами 

10.30-11.00 Правове регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення 

11.00-11.15 Досвід країн світу в управлінні земельними ресурсами 

11.15-11.30 Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства 

11.30-12.00 Кава-брейк 

12.00-12.30 Державна підтримка малого та середнього підприємництва у сільському 

господарстві   

12.30-13.00 Як земельна реформа вплине на розвиток сільських територій та підприємництва 

на селі 

13.00 - 14.00 Перерва на обід 

 2-а частина тренінгу - Організаційно-правові основи сільськогосподарської 

кооперації (Корінець Р.Я., Масін В.М.) 

В програмі: 

14.00 -14.30 Що таке кооператив? (його роль, ідея, значення, види кооперативів) 

14.30-15.00 Переваги роботи через кооператив. Які вигоди отримають виробники при 

об'єднані. 
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15.00-15.45 Організаційно-правові основи створення та діяльності сільськогосподарських 

кооперативів  

15.45-16.00 Правила внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського 

обслуговуючого кооперативу 

16.00-16.30 Підведення підсумків першого дня 

 12 січня 2018 р. 

09.30-10.00 Ранкова кава 

 3-а частина тренінгу - Менеджмент та стратегічне планування в кооперативах 

(Корінець Р.Я., Масін В.М.) 

В програмі: 

10.00-10.30 Стратегічне планування діяльності кооперативів 

10.30-11.00 Менеджмент кооперативів 

11.00-11.30 Ведення бухгалтерського обліку та оподаткування 

11.30-12.00 Кава-брейк 

12.00-12.30 Досвід функціонування кооперативів: досягнення, проблеми, шляхи подолання 

12.30-13.00 Підведення підсумків другого дня 

13.00 -14.00 Перерва на обід 

14.00 -15.00 Завершення заходу. Спілкування у неформальній обстановці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цей захід був підготовлений за сприяння Європейського Союзу 

(http://ec.europa.eu/europeaid). Окремі думки, висловлені в матеріалах або озвучені на 

заході, є особистою позицією авторів/спікерів і жодним чином не відображають точку 

зору Європейського Союзу. 

 

 



 

 


