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Практикум для голів кооперативів  
 

на тему: 

“Особливості діяльності СОК та сімейного фермерства в умовах діючого 

законодавства, а також очікувані зміни законодавства щодо становлення й 

розвитку кооперативів/сімейних фермерства  та їх держпідтримка”  

 

м. Київ        15 листопада 2017 р. 

ПРОГРАМА 

 
 

08.40 - 

09.10 

Місце проведення:  

вул. М. Максимовича, 3-Г, оф.484, м. Київ 

Реєстрація та представлення учасників 

 

09.10 – 

09.40 

Принципи роботи, знайомство. Під час 

знайомства кожен учасник висловлює свої 

очікування від практикуму, а також про 

найболючіші проблеми з якими стикається голова 

та члени СОК у своїй діяльності (до 2 хв на кожного 

учасника, запис на фліп-чарті) 

Модератор, Голови 

СОК, експерти 

проекту USAID/ARDS, 

представники МБФ 

Добробут громад, 

Данон Україна,  

Кооперативної 

Академії та 

Дніпропетровської 

СКС 

9.40 – 10.40 

 

 

 

 

 

 

10:40 – 

11:15 

Особливості діяльності СОК та сімейного 

фермерства – в умовах чинного законодавства 

(презентація) 

 

 

 

 
Головування в кооперативі: законодавчі та 

практичні аспекти 

 

- Функції,  

- Повноваження,  

- Навички  

(практична вправа, обмін досвідом) 

 

 

Микола Гриценко, 
Керівник напряму 
розвитку аграрних 

ринків Проект USAID 
«Підтримка аграрного і 
сільського розвитку» 

 

 

 

Кооперативна 

Академія 
Проект Розвитку 

молочного бізнесу, 

Canada/GAC (тренер-

експерт Софія Буртак) 

 

 

 

11.15 – 

11.30 

Каво-перерва  
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11.30 – 

13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Зміст та функціональне застосування 

внутрішньо господарських документів у 

кооперативі та вплив на діяльність.  

Основи управлінського обліку для голів СОК  

 
1) Особливості Статуту та Правил 

внутрішньогосподарської діяльності СОК:  

- членство,  

- вступні та пайові внески,  

- прибуток та «неприбутковість» 

- розподіл фінансових результатів СОК 

- фонди СОК 

 

(експертні виступи, обмін досвідом) 

  
2) Основи управлінського обліку для голів СОК 

- що таке управлінський облік та його роль в 

управлінні кооперативом 

- різниця між управлінським та бухгалтерським 

обліком; 

- використання даних форм фінансової звітності у 

роботі менеджера та правління кооперативу; 

- система збалансованих показників - Оціночна 

Карточка (Scorecard) кооперативу 

 

 

 

 

 

 

 

Кооперативна 

Академія 
Проект Розвитку 

молочного бізнесу, 

Canada/GAC (Софія 

Буртак та Роман Безус) 

 

 

 
 

Кооперативна 

Академія 
Проект Розвитку 

молочного бізнесу, 

Canada/GAC (тренер-

експерт Роман Безус  

 

13.00 – 

14.00 

Обід  

14.00 – 

15.30 

 

 
 

1) Головування та розподіл функцій Управління та 

Керівництва в кооперативі.  

 

2) Комунікаційна стратегія кооперативу: аспект 

роботи із членами та членкинями кооперативу щодо 

надання послуг заготівлі молока 

(практична вправа) 

 

 

Кооперативна 

Академія 
Проект Розвитку 

молочного бізнесу, 

Canada/GAC (тренер-

експерт Софія Буртак) 

 

 

15.30 – 

15.45 

Каво-перерва  
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15.45 – 

16.45 

1) Очікувані зміни у кооперативному 

законодавстві та їх можливий вплив на розвиток 

СОК та їх членів. Проект закону «Про внесення 

змін до окремих законодавчих актів  України 

щодо становлення і розвитку 

сільськогосподарської кооперації та її 

державної підтримки». 

 

2) Обговорення державних програм підтримки та 

фінансування, доступного з 2018 року та 

можливостей для розвитку СОК і сімейних ферм 

 
(презентація основних положень змін у двох 

законопроектах щодо кооперації; сімейного 

фермерства; державні програми)  

 
Обговорення тем з учасниками і учасницями 

Роман Корінець, 
координатор Робочої 
групи з питань 
розвитку сільських 

територій при МінАПП, 
та експерт Проекту 
USAID «Підтримка 
аграрного і сільського 

розвитку» 

 

 

16:45-17:15 Відповіді на запитання учасників та учасниць Роман Корінець,  

представники Кооп 

Академії, 

Дніпропетровської 

СКС, Данон 

Україна, МБФ 

Добробут громад 

 

17.15 – 

17.30 

Організація постачання якісного молока 

СОКами (сімейні ферми та власники ОСГ, 

об’єднані у СОК): умови співпраці з Данон, 

основі вимоги, перспективи 

Ольга Нікітіна, 

Данон Україна 

17.30 – 

18.00 

Досвід МБФ Добробут громад з підтримки й 

розвитку СОК та сімейних ферм, а також 

перспективи розвитку співпраці з Данон в 

рамках програми GDA/USAID 

 

Можливості у Проекті Розвитку молочного 

бізнесу, Canada/GAC 

 

Віктор Терес МБФ 

«Добробут громад» 

 

 

 

Максим Максимов 

ДОГО «СКС»,  

18.00 Завершення програми 

 

 

18.00 -  Початок неформального спілкування за 

вечерею 

Офіс МФБ 

«Добробут 

громад» 

 

 

  


