
Стрийська Кооперативна Ініціатива 
у рамках II-го Всесвітнього Фестивалю Українських Кредитних Спілок 

(www.wfucu.org.ua ) (черень-жовтень 2017 р) з нагоди 25-ї річниці кредитної спілки 
“ВИГОДА” та 5-ї річниці фонду громад “РІДНЯ” 

 
Проблемна конференція-дискусія 

“Кооперація і християнські ідеї економічної співпраці: 
чи реалістичне завдання для України” 

 
30 червня 2017 року 

ФОТОАЛЬБОМ 
  
1. Конференція проходила у формі дискусій між лідерами суспільних думок,          
філософами, істориками, футурологами та сучасними практиками. Учасники       
мали на меті сформувати бачення щодо реалістичності завдань на майбутній          
розвиток кооперації в Україні, як форми економічної співдії пересічних людей,          
виходячи із сьогоднішнього стану українського суспільства. 
  
2. Конференція проводилась у закритому режимі. На неї було запрошено          
практиків-кооператорів, кооперативні цінності для яких є визначальними у        
роботі, фахівців з історії та економіки, духовних осіб, представників громад, які           
щоденно працюють у сферах суспільного розвитку, в т.ч. економічного через          
кооперативні форми об’єднань, розуміють цінності такої співпраці та мають         
відповідний практичний досвід. 
  
3. Конференція була організована за принципом самофінансування. 
  
4. Кожен, з осіб, хто отримав запрошення міг зарекомендувати та запросити на            
конференцію одну особу, яка б на його думку була цікавою у дискусіях і якій би               
було цікаво взяти участь у такій конференції. 

На конференції були присутні: 

№ Прізвище / Ім'я
 

представництво моб. тел/email
 

1
 

Маковський Петро
 

 
Голова Спостережної ради КС 

“Вигода”
 

 
067 233 18 20  
petromak@gmail.com 

2 Мазур Михайло 
 

Кореспондент кооперативної 
газети 

“Вісті” 
 

050 334 87 68  
visti.mazur@gmail.com

 

http://www.wfucu.org.ua/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1579651655409385.1073741901.100000936962226&type=1&l=ddc9df8730


3  Паньків Іван Директор ВО ЛАДС  
Президент НАСДСУ 

067 371 06 77  
takivan@ukr.net 

4 Свереда Зіновій Український Кооперативний 
Альянс 

 

068 712 66 26  
ziviysvereda@gmail.com 

5 Сурма Святослав 
 

Координатор створення НПФ 
 

096 551 22 47  
coor.ridnya@gmail.com

 

6 Магас Василь 
 

ЛНУ ім. Франка, докторант 
економіки 
 

067 596 50 10  
v_magas@ukr.net  

7 Грицак Олег 
 

Голова СОК “Бучацький 
екопродукт” 

Об'єднання “Рівноправність” 
 

067 354 64 78  
oigrytsak@gmail.com

 

8 Бігус Микола НСОУ “Пласт” 
 

067 271 33 02  
mykola.bigus@gmail.com 

 

9 Печарська Оксана
 

Майстерня “Магди Дзвін”
 

067 706 96 50  
kmagda@ukr.net  

10 Гребеняк Тарас 
 

Центр Національного 
Відродження 

 

097 221 96 70  
tarasiryy@gmail.com 

 

11 Мартюк Василь 
 

Директор БФ “АХ ”Мрія” 
 

067 413 42 96  
shkval.zb@gmail.com 

 

12 Волосянко 
Любомир 

 

Громадський активіст 
 

050 059 26 35  
galen_if@i.ua 

 

13 о. Володимир 
Фірман 

 

Економ 
Тернопільсько-Зборівської 
митрополії УГКЦ 

 

067 351 15 00  
vfirman@ukr.net 

 

14 о. Іван Гуня 
 

Капелан ЗСУ 
 

067 354 12 93  
ivangunya@yahoo.com 



 

15 Підлісний Юрій 
 

Викладач УКУ 
 

067 928 99 67  
ypidlisn@gmail.com 

 

16 Косів Ганна педагог  

17 Воробйова 
Світлана 

Голова правління КС 
“Хмельницьке 
кредитне товариство” 

067 904 52 56  

18 Мокрицький Юрій 
 

Заступник голови правління  
КС “Вигода” 

 

095 151 27 87  
umokr@gmail.com 

 

 
Напрацювання Конференції 



 
Аналіз історичного аспекту 

 
● Особиста конкретна участь у 

практичній справі  
● Наявність “великих” лідерів  
● Велика роль церкви (УГКЦ)  
● Кооперативна освіта (через 

волонтерство та самоосвіту)
 

● Експертне середовище  
● Особиста відповідальність 

(командна відповідальність)
 

● Цінності → ідеологія → стратегія 
→ команда  

● Шептицький → зробив в свій 
час все, що потрібно (визначив 
20-те століття для українців)

 
● Легітимізація кооперування 
● Використання досвіду  
● Зробив БЕЗКОРИСЛИВО  
● З кооперації в освіту, роботу з 

молоддю 
● Кооперація в сфері безпеки ( 

підтримка ОУН і т.д.)  
● Діяти з концепції “БУТИ”а не 

“МАТИ” 
● Історія кооперації 

Шептицького — це історія
України  

● Пільговий кредит — забезпечив 
Шептицький  

● Шептицький, священники- лідери 
думки 

● Інші приклади лідерства Григорій 
Галаган 

● Система збуту продукції (була 
створена) 

 
Кооперація сучасний стан 

 
● Кооперація, як протест 

“Відповідь на злидні” 
● Кооперація, як процес “від 

початку” (ПНАК,+програми 
Львівськ., 
Івано-Франківськ.,Дніпропет
ровськ.) 

             ЛАДС- 14 кооперативів  
● Роль кооперативів у н.г.є 

незначною у всіх типах)
 

● Брак кваліфікованих 
менеджерів і бухгалтерів

 
● Готівкові розрахунки

 
● С-ма державних соц. 

програм стримує розвиток 
кооперації  

● Неконсолідована діяльність 
суспільних інституцій щодо 
кооперацій  

● Нерозуміння суспільством 
суті кооперації

 
● Відсутність формування 

ставлення суспільства до 
кооперації  

● Спотворення кооперативних 
цінностей в суспільстві  



● Система цінностей, як наріжний 
камінь 

● Володіння ЗМІ (кооперативна 
система) 

 

 
Пропозиції  

● Неформальне об'єднання лідерів 
“кооперативна платформа” або 
“Зарваницька група”  

● Успішні кооперативні практики  
● Прості, доступні інформативні матеріали 
● Використання різних каналів 

інформаційна співпраця з “ВІСТІ”, 
сайти ЛАДС, соцмережі 

● Кооперативний комунікаційний ресурс  
● Кооперативний стандарт, ідикатори його 

дотримання, інспектування 
● Школа мобільної кооперативної освіти 
● Система кооперативної просвіти + 

тренери з кооперації 
● Співпраця з УКУ, зокрема із програмою 

“Етика і бізнес” 
● Звернення до церков + проект 

звернення до людей для синодів  
● Пошук партнерів та нових середовищ  
● Особиста участь в управлінні 

кооперативними структурами 
● Традиційно за день до кооперативної 

Прощі у Зарваниці (перша субота липня) 
збиратися на дискусію-розмову у 
Зарваниці 

● Широке залучення членів кооперативів 
різноманітних форм до участі в 
кооперативній прощі 

 
Цінності  

● Спрямованість на 
збереження, 
зміцнення родини та її 
життєвого 
середовища (духовне, 
економічне, 
екологічне, 
традиційне і т.п. 

● Довіра 
● Солідарність 
● Доброчесність 
● Служіння 
●  

 
 

 
 

ФОТОАЛЬБОМ 
 
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1579651655409385.1073741901.100000936962226&type=1&l=ddc9df8730


 
 
Наступна подія - Хресна хода на г.Яворину (15-16 липня) та туристичний похід 

“ГОРАМИ НАШОЇ СЛАВИ” - більше інформації тут. Зголошуйтеся! Буде Фест) 

https://docs.google.com/document/d/1QYWgdJSLKI8Ln8X_5dzd3ZgqJ3o75XALptwfg1BT6Yc/edit?usp=sharing

