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ВІТАННЯ
УЧАСНИКІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
“УКРАЇНСЬКА КООПЕРАЦІЯ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ”
Шановні учасники
Всеукраїнської наукової конференції
“Українська кооперація: історія, сучасність та перспективи розвитку”!
Правління Центральної спілки споживчих товариств України та
Центральний комітет профспілки працівників споживчої кооперації України щиро
вітають Вас у стінах одного з найстаріших вищих навчальних закладів України –
Львівській комерційній академії.
Нинішня наукова конференція присвячена 110-й річниці від дня народження
визначного теоретика та історика української кооперації Іллі Витановича, нашого
земляка з Прикарпаття, якого життя змусило покинути рідну землю, жити і
працювати за її межами.
Імена багатьох синів і дочок України, які до останнього свого подиху
боролися за незалежність та волю своєї держави, ще й сьогодні для нас залишаються
невідомими. Одним із них є Ілля Витанович – виходець із Рогатинщини, відомий в
діаспорі історик, економіст, науковець, дійсний член – засновник Українського
історичного товариства, довголітній голова його контрольної комісії, автор
численних наукових досліджень з історії українського кооперативного руху.
Творча атмосфера, яка виникла у цій залі, вірність високим кооперативним
принципам та ідеалам, самовідданість, відповідальність та ініціативність, творчий
пошук і цілеспрямованість науковців, студентів є свідченням глибокої поваги до
історичного минулого країни, бажання повернути із забуття імена українців, які
внесли значний вклад у розвиток кооперативного руху.
Зичимо Вам вагомих наукових здобутків, невичерпних духовних сил і
творчої наснаги, міцного здоров’я, достатку і щастя, родинного тепла, миру і злагоди,
життєдайної енергії, відчуття повноти і неповторності життя, віри у розквіт нашої
незалежної держави і складової частини її економічного сектору – споживчої
кооперації.
Хай не гасне у ваших душах вогник творчого неспокою!

З повагою,
С. Г. Бабенко
Голова Правління Центральної спілки
споживчих товариств

В. П. Левицький
Голова ЦК Профспілки
працівників споживчої
кооперації України
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ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ТА НАУКОВА ТВОРЧІСТЬ
ІЛЛІ ВИТАНОВИЧА (1899–1939 РР.)
Висвітлено дитячі роки, роки навчання в Рогатинській гімназії, Таємному та
Львівському університетах і період формування національної свідомості у лавах УСС та
УГА. Розкрито діяльність як організатора кооперативної освіти в Галичині на посадах
директора Кооперативного ліцею у Львові і викладача кооперативних шкіл. Показано
діяльність в НТШ, співпраця з “Просвітою”, наукова робота як співробітника ряду
кооперативних видань.
Ключові слова: Ілля Витанович, Галичина, українська кооперація, педагогічна,
наукова і громадська діяльність.
Elucidated childhood, years at school Rohatyn, secretly and Lviv University, and during the
formation of national consciousness in the ranks of the USS and UGA. Discloses activities as an
organizer of cooperative education in Galicia as a director of a cooperative Lyceum in Lviv and
co-teacher schools. Shevchenko Scientific Society shown activity in cooperation with Prosvita,
scientific work as an employe of a number of cooperative issues.
Key words: Illia Vytanovych, Galicia, Ukrainian cooperation, educational, scientific and
social activities.

Ілля Витанович належить до тих визначних постатей української історії, які
не тільки виборювали волю для свого народу, а й дбали про розвиток економічної
науки та освіти – соціально-економічної основи майбутньої незалежної держави. Він
народився 9 серпня 1899 р. у містечку Бурштині Рогатинського повіту в Галичині.
Батько І. Витановича, Іван Витанович був одиноким сином у Якима Витановича (діда
І. Витановича) та його другої жінки Февронії. Як згадував І. Витанович, “поля було
мало, зрештою батька радше тягнуло до хову худоби, плекав сад (зі сливами),
винаймав сінокоси в лісі, помагав косити богатим сусідам, вчив їхніх синів кісьби й
за це його шанували і часто просили в куми. Любив теж візникувати – їздив по сіль,
по пиво до Калуша, по дрова за Дністер. Говорив мало, часто повторював помівку –
“пам’ятай: лях, швець і кутернога – це найгірші люди”. Співав (дивно) старі козацькі
пісні не з наших сторін, на пр. “Там, де Ятрань круто в’ється...”. Був якийсь час
паламарем, старшим братом у церкві” [1].
Мати І. Витановича Марія, на відміну від батька, була спокійної, тихої
вдачі, любила співати тужливі пісні. Виховувалася у дядьків, які і видали її заміж.
Сім’я Витановичів мала четверо дітей: доньок Ганну, Настю та Ілюську і
наймолодшого сина Іллю.
Мати та сестри любили єдиного сина та брата Іллю. Батько його теж любив,
але цього старався не показувати. Батьки жили у злагоді. Мати часто хворіла, а тому у
полі не працювала. Вона лише носила їсти батькові та сестрам. Натомість доглядала
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за худобою, поралася на городі, частину врожаю з якого продавала на ринку. Усі
сімейні фінанси також тримала у своїх руках мати.
Уже з молодих літ Ілля привчався до ощадності та підприємливості. Щоб
мати власні гроші, за порадою матері, збирав і продавав в’язки хрону, залишену на
городі квасолю, копав у господарів картоплю, ходив, особливо восени, на заробітки з
сестрами.
Згадуючи юнацькі роки, І. Витанович писав: “Коли чую як співають: “Шуміли верби в поповій долині, скрипів в болоті простий хлопський віз, по полях мряки
залягали сині, а вітер тугу десь по полях ніс...”, то все здається мені, що це вірно
передані образи і настрій моїх рідних сторін.
Дитинство в Іллі було цікавим, хоч і не легким. “Тямлю себе 4–5-річним, –
згадував І. Витанович, – як розплітав косу середущій сестрі, яка виходила заміж, всякі
збитки, які я робив сестрі Ілюсьці, що мене няньчила й часом переплітала. Бував з
батьками і сестрами на весіллях у родичів, в сусідів, мало не щороку ходив з ними,
пізніше вже й сам з товаришами, за Дністер на “храм” (відпуст) на Крилос (Старий
Галич). Багато я мав простору для хлоп’ячих забав на “острівцях” – широких замоклих сіножатях, в лозах понад Гнилу Липу, яка вже недалеко впадає до Дністра” [2].
Допитливий хлопець уже в дитячі роки досліджував назви населених
пунктів, які йому видавалися дуже цікавими. Скоморохи, Блюдники, Бортники,
Куропатники, Конюшки – села, що колись належали до княжого двору, Бовшів,
Чагрів, Дем’янів, Настащин – літописні села.
З гордістю згадував І. Витанович національно-просвітницьку працю своїх
земляків, організацію національної самодопомоги в Рогатинському повіті напередодні Першої світової війни. Цю велику громадську працю, яка готувала людей до
визвольних змагань, проводили переважно сільські священики, маломістечкові
адвокати, студенти й гімназисти, яких І. Витанович називав “білі круки”.
Містечко Бурштин перед війною налічувало 5000 мешканців, серед яких
60 % українців, які переважно займалися хліборобством, близько 30 % євреїв –
дрібних торгівців (виняток становили торгівці збіжжям і деревом) та ремісників
(кравці, різники, фризієри) і 10 % поляків, які служили при дворі, в суді, учителі – в
школі (школа була з польською мовою викладання).
Шкільні роки І. Витановичу особливо не запам’яталися. Під впливом двору
князя Яблоновського у семикласній школі дітей навчали польською мовою. Учителі –
здебільшого поляки, українців було – один-два. Вчителі-поляки не любили
селянських дітей, діти їх також. Запам’яталися тільки вчитель-українець Леопольд
Галицький та учителька Коцанова, яка прихильно ставилися до І. Витановича, а він
шанував її, як другу маму. Добру справу робив о.Василь Сайкевич (згодом парох
Васючина). Він не тільки високо підніс релігійне життя в громаді, а й згуртував
молодь у церковних організаціях, організував церковний хор, який виступав з
концертами в читальні “Просвіти”. З восьми років у цьому хорі співав І. Витанович,
який напам’ять знав усю Службу Божу, щоденно допомагав священикові під час
відправи.
Життя невеликого містечка скрашували події культурного життя. Влітку до
читальні приїздив театр “Бесіда”, інші мандрівні театральні групи. І. Витановичу
запам’яталися опери “Казки Гофмана”, “Жидівка Вихрестка”, “Катерина”. Подиви-
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тися на гру акторів з’їзджалася довколишня сільська інтелігенція. Бувало, що
І. Витановича брала з собою п. Коцанова, яка відвідувала о.Йосифа Яворського –
пароха Лучинець, визначного громадського та релігійного діяча, засновника “Просвіти” в Рогатинському повіті. Там, у Лучинцях І. Витанович зустрічався з письменниками Б. Лепким, С. Яричевським, С. Чарнецьким, які читали свої нові твори,
співали композиції Д. Січинського, О. Нижанківського, М. Лисенка. Часто на таких
імпровізованих концертах читав вірші й І.Витанович.
Освіту І.Витанович продовжив в Рогатинській гімназії, відкритій 1909 р.
зусиллями національно свідомої інтелігенції. Ілля вчився краще ніж його багатші
товариші, які через це заздрили йому. Траплялося, що гімназисти, які з Бурштина
їхали на возах в Рогатин, або назад, зустрівши пішого Іллю, не запрошували його
сісти на воза. Найкращим його товаришем був Степан Фардига, незважаючи на те, що
був із багатої родини.
Загальновідомо, що українська гімназія в Рогатині була незвичайною
школою. “Було нас коло 500 учнів [3], головно селянських синів з довколишніх
повітів, – згадував І. Витанович. – Багато з нас не могло діждатися ранку, щоби бігти
до школи, бо там ми мали все: і цікаво було вчитися й бавитися. Мали великий хор,
музику, різні кружки, “Молоду Січ”, Пласт, шкільну самоуправу, учнівську газету,
читальню з книжками та часописами з цілої України, щадницю. Всі щадили, щоби
могти по матурі поїхати на могилу Тараса Шевченка в Каневі”.
Високо оцінював І. Витанович педагогічний талант директора гімназії
Михайла Галущинського. За словами Іллі Витановича, навіть ті учні, яких він
вимушено карав, любили його. „Це був батько, не директор! Завдяки його
педагогічному хистові, тактові і любові до молоді, сотні учнів понесли у світ
широкий щиру любов і добру пам’ять про Рогатинську гімназію і її надзвичайного
керівника” [4].
Навчання І. Витановичу давалося дуже легко, він мав феноменальну пам’ять
і майже слово в слово міг повторити те, що говорив на уроці учитель. Це йому
особливо пригодилося за умов, коли не мав підручників. Завдяки здібностям
І. Витанович часто допомагав у навчанні своїм товаришам.
Найбільшим здобутком гімназії, який мав великий вплив на формування
світогляду І. Витановича, було національно-патріотичне та морально-естетичне
виховання. Там виховували національно свідомих українців, готових до реалізації
української державницької ідеї. Виховна робота ґрунтувалася на християнських та
національних традиціях. Урочистості розпочиналися виконанням гімну “Ще не
вмерла Україна”. Щорічно відзначалися дні народження Маркіяна Шашкевича і
Тараса Шевченка. Національне забарвлення мали відзначення релігійних свят,
напередодні яких учні сповідалися і причащалися, вивчали колядки, щедрівки,
великодні гаївки.
Викликала захоплення усіх, хто відвідував Рогатинську гімназію, організація учнівського самоврядування, метою якого було дбати про порядок у класі, його
естетичний вигляд, поширювати знання через самоосвіту, розвивати атмосферу
товариськості, взаємної поваги та відповідальності.
Важливим елементом виховної роботи в гімназії було залучення учнів до
найпростіших форм самодопомоги. Не викликає сумніву те, що формування май-
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бутнього теоретика та історика української кооперації І. Витановича розпочиналося
саме тут. У гімназії функціонували два учнівські споживчі кооперативи. Кооператив
“Злука”, який продавав учням булки, канапки, чай, овочі та солодощі, протягом року
отримував 280 зл. прибутку. Кооператив шкільних приборів торгував шкільним
приладдям і книжками. Обидва кооперативи проводили пластуни.
Педагогічний колектив гімназії, формуючи виховний ідеал, брав за основу
західноєвропейський педагогічний досвід та найкращі національно освітні традиції,
що склалися в навчальних закладах Галичини. Згідно з цим досвідом і традиціями,
рідна мова, література, історія, географія, природознавство містили велику кількість
виховного матеріалу. За умов розумного використання він ставав основою
національного виховання. Рогатинські педагоги були впевнені, що національна школа
з адекватною їй системою національного виховання може забезпечити збереження
української нації.
У той час в Галичині виникли молодіжні організації, які безпосередньо не
вважалися пластовими, проте свою діяльність будували на засадах скаутингу. Саме
таким було товариство “Молода Січ”, що виникло у вересні 1912 р. в Рогатинській
гімназії. До нього входив і І. Витанович. Через рік товариство налічувало вже п’ять
куренів, які носили імена козацьких гетьманів (80 членів).
Наступного року були організовані стрілецькі курси, на яких працювали
семеро старшин запасу, зокрема директор гімназії М. Галущинський, викладачі
гімназії: М. Бабин, Н. Гірняк, Ф. Кондрацький, Г. Мартинець, директор школи з
Підгороддя П.Бігус і працівник Українбанку М. Капуста. На курсах навчалися
воєнного мистецтва багато учнів гімназії, серед яких був І. Витанович [5].
28 червня 1914 р. у Львові з нагоди 100-річчя від дня народження Тараса
Шевченка відбувся великий сокільсько-січовий здвиг, у якому взяли участь учні
Рогатинської гімназії. І. Витанович ще не бачив у своєму житті такої грандіозної
національної маніфестації. Вулицями старовинного міста пройшло 500 членів
сокільських, січових та стрілецьких організацій – у народній формі. Це викликало в
юнака захоплення, на очах були сльози. Сокільсько-січовий здвиг був першим і
останнім великим виявом патріотичних почуттів галицької молоді перед Першою
світовою війною, що розпочалася через місяць.
Навесні 1915 р. під тиском австрійської армії російські війська залишили
Бурштин. Саме тоді шістнадцятилітній Ілля, без відома батьків, утік до Боднарова під
Станіславом, де був його директор, вчителі, старші гімназійні товариші. В УСС він
пізнав і романтику, і сувору дійсність. Проте командування, зваживши на не дуже
міцне здоров’я юнака, молодий вік, відпустило його з війська і порадило вчитися.
Довелося повернутися додому, перепросити батьків і з 1916 р. продовжити навчання
у філії Академічної гімназії у Львові. Там він здав іспити за п’ятий клас, устиг
закінчити шостий і півроку навчатися у сьомому класі. Філія славилася
викладацькими кадрами. Тут у різний час працювали визначні педагоги, учені, діячі
культури: Іван Брик – автор праць з української літератури, Іван Зілинський – знаний
спеціаліст у галузі української літератури, згодом професор Ягеллонського
університету в Кракові, Філарет Колесса – етнограф, музикознавець, викладач
української мови, Михайло Галущинський, про якого ми вже писали, Василь
Пачовський – викладач української мови, Станіслав Людкевич – тоді уже відомий
композитор, автор кантати “Кавказ”, Степан Рудницький – автор численних наукових
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праць з географії, зокрема першого в Галичині підручника “Географія України”,
Степан Томашівський – знаний історик, політик, дипломат.
З початком Першої світової війни гімназія припинила роботу. Учні були
відправлені на канікули, а більшість викладачів залишила Львів. Лише у 1916 р.,
після відступу російської армії, гімназія відновила роботу. З’явилися нові вчителі –
Денис Коренець – визначний кооператор, згодом директор української торговельної
школи “Просвіти”, Мирон Кордуба – історик–медієвіст і картограф, згодом професор
Варшавського університету, Іван Панейко – спеціаліст з української стенографії,
Володимир Кучер – математик та фізик, згодом професор Львівського університету
(1939–1944 рр.), Львівської ветеринарної академії (1941–1944 рр.), Львівського
інституту радянської торгівлі (1944–1947 рр.) та ін.
У січні 1917 р. І. Витановича було призвано до австрійської армії.
Враховуючи, що він уже мав деякий військовий досвід, його відразу скерували до
старшинської школи ХІІ Корпусу у Егерсдорфі. Як згадував І. Витанович, “в
офіцерській школі голод, холод, люта зима, в очах темніло в часі вправ, засипляв в
часі теоретичних лекцій, але закінчив школу і був відразу призначений до похідної
сотні на італійський фронт” [6].
На італійський фронт І. Витановича не відправили. Стараннями Остапа
Луцького, що керував 95 полком піхоти, І. Витановича направили на східний фронт.
Там його застала революція. “Як музична симфонія в переживаннях молодого
ентузіаста знайомлюся з Великою Україною, - записав у „Диспозиції до споминів”
І. Витанович, - агітую в часі постоїв за українську справу – в Херсоні й Херсонщині,
Катеринославщині, бунтую й вояків – українців у своїм австрійськім полку.
У середині жовтня 1918 р. І. Витанович отримав повідомлення про смерть
батька. Він був дуже виснажений, у нього почалася жовтілниця. Замість того, щоби
1 листопада бути уже на італійському фронті, він 31 жовтня виїхав до Львова. На
квартирі, що на Бенедиктинській площі, 1, застав колишніх гімназистів, котрі з різних
причин (студійні відпустки, поранення, служба в запасних частинах у Львові) мали
право жити приватно. Дуже швидко хворого І. Витановича здолав сон і лише об 11-ій
годині 1 листопада його розбудили товариші. Вони прийшли з синьо-жовтими
кокардами, ручнимим гранатами, і повідомили І. Витановича про початок революції і
про те, що він має бути їхнім комендантом. Разом зі схвильованими товаришами
І. Витанович пішов до Народного дому, де недавно навчався. Там зустрів сотника
Дмитра Вітовського, що керував повстанням. І. Витановича на чолі групи гімназистів
було відправлено на Губернаторські вали з наказом не пустити до центру польський
штурмовий батальйон, що міг проникнути з вулиць Театинської чи Куркової. Майже
усі гімназисти не розумілися на військовій справі, не знали навіть азів воєнного
мистецтва. Тому й переживав І. Витанович, щоб кидаючи гранату, яку ці юнці вперше
тримали в руках, не натворили лиха.
На щастя все обійшлося, “ми щасливо витримали “на фронті”, – з іронією
згадував І. Витанович, – ніхто на нас не нападав і десь біля години 4-ої, чи може й
раніше нас стягнули з позиції, частину до Народного Дому, частину до Ратуші” [7].
Події розгорталися таким чином, що в наступні дні доводилося нести
службу у різних районах Львова – біля школи Сенькевича, Львівської політехніки,
будинку Галицького сейму. Величезне напруження і величезна радість охоплювали
І. Витановича. Він був свідомий того, що “робить революцію” разом зі своїми
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учителями – директором Рогатинської гімназії М. Галущинським, викладачем,
тодішнім сотником М. Бабиним, зі своїми товаришами – „усусусами”.
Тим часом І. Витанович разом з армією переходив річку Збруч. При цьому
виявив неабияку мужність та відвагу. Двічі разом з такими ж одчайдухами, як і сам,
повертався за лінію фронту, щоб рятувати з вагонів, що горіли, військовий одяг,
продукти харчування, зброю. Настрій, який супроводжував його у цю скрутну
годину, він передав такими словами: “... Як прощали – хилилися нам в поклоні поля
збіжжя – наче просили “бороніть, не покидайте”. Здається, що якщо б був впав наказ:
“ні кроку дальше”! – багато з нас було б стало і виповнило його” [8].
За Збручем І. Витановичу доручили навчати новобранців із сотні четаря
І. Мандзія.
Згодом І. Витанович захворів на тиф. У битві під Ладижином ледве вивели
його товариші з оточення денікінської кінноти, звідтіля переправили до Вапнярки, а
там підібрав його до санітарного поїзда санітарний поручик Перфецький. Після
тимчасового одужання у шпиталі, що містився у цукроварні в Ялтушкові на Поділлі
І. Витанович переїхав до Коша УСС, проте знову захворів, тепер уже на сипний тиф.
Ця обставина змусила його повернутися до Ялтушкова для повторного лікування. Як
могли, допомагали йому стати на ноги земляки Бардашівський, О. Котик. Перед
різдвяними святами заново навчився ходити.
Під тиском польських військ січові стрільці посувалися на південь.
І. Витанович разом із сотником З. Носковським та проф. Смулкою на спільному візку
у сильний мороз та пекучий вітер, практично без теплого одягу їхали до нового місця
призначення.
Стрілецький полк, у якому служив І.Витанович, у січні 1920 р. зупинився в
Беланівці. З молодих стрільців сформували старшинську сотню, яка виходила на
стежі, застави. Десь у березні 1920 р. І. Витановича разом з полком відправили на
фронт під Чуднів на Волині, а далі мали намір відправити на Київ. Історичний нарис
І. Витановича про бої бригади УСС під Чудновом опублікував Н. Гірняк у споминах
“Останній акт трагедії УГА” [9].
І. Витанович належав до тих колишніх студентів і гімназистів, які в період
Першої світової війни та визвольних змагань стали старшинами (військове звання
І. Витановича – четар) і своє майбутнє пов’язували з українською національною
армією та з мрією про самостійну Українську державу. Характерні риси цих старшин
– глибокий національний ідеалізм, здатність до самозречення, відсутність дрібних
особистих амбіцій та високий бойовий дух.
У Львові І. Витанович влаштувався інструктором в українській бурсі, склав
іспит зрілості і записався в Український таємний університет, де слухав лекції з
історії у професорів М. Кордуби та І. Крип’якевича, з порівняльного слов’янознавства
– у проф. І. Свенціцького, з української літератури – у проф. В. Щурата, з
філософських основ творчості Пантелеймона Куліша – у Л. Білецького, із загальної
педагогіки – у М. Галущинського, з французької та англійської мов – у
М. Рудницького та його дружини Марти Рудницької.
І. Витанович брав участь у роботі семінарів, якими керували М. Кордуба,
І. Крип’якевич (історія, журналістика), Л. Білецький (література), І. Свенціцький
(палеографія). Був членом редколегії “Історичного вісника”, організовував культур-
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но-освітню роботу в товаристві “Просвіта” та у студентській громаді, щонеділі
виїжджав у приміські села, де виступав з популярними лекціями, давав приватні
уроки. Саме у той час І. Витанович запізнався з відомими економістами Валентином
Садовським та Олександром Мицюком.
У 1923 р. І. Витанович поступив на навчання до Львівського університету
Яна Казимира. Йому не легко було призвичаїтися до умов навчального закладу:
непривітні обличчя адміністрації, чужі професори, студенти, часті погроми євреїв та
українців – “гайдамаків”, арешти студентів-українців, брутальні обшуки у їхніх
помешканнях – ось що застав він у старовинному навчальному закладі. Спочатку
почав студіювати новітню історію, паралельно вивчав французьку мову, згодом свої
зацікавлення спрямував на вивчення суспільно-економічної історії і взагалі
суспільних наук, зокрема теоретичної економії та соціології.
Важко у той час було домогтися місця для роботи в семінарі, позаяк в
університеті з’явилося чимало студентів, які у зв’язку з війною, змушені були
перервати навчання. І. Витановичу все ж повезло. Йому запропонували місце в
семінарі з новітньої історії спочатку проф. Шельонговський, а згодом проф. Ф.Буяк
(Францішек Буяк (1875-1953) – відомий польський історик, економіст та соціолог,
професор Львівського університету.
У 1927 р. І. Витанович закінчив навчання в університеті, а у 1928 р. склав
державний іспит і отримав кваліфікацію вчителя середніх шкіл. Починаючи з 1927 р.
він працював у приватній торговельній школі товариства “Просвіта”. Доступ до
державних чи навіть приватних загальноосвітніх шкіл йому був закритий.
Влаштувався на вигідну і добре оплачувану посаду, але за межами рідного краю,
наприклад, у Польщі. Проте І. Витанович від такої перспективи категорично
відмовився. У 1929 р. він склав іспити, а у 1930 р. захистив докторську дисертацію.
Працюючи у торговельній гімназії товариства „Рідна школа”, І. Витанович
не полишав наукової роботи. Він підтримував дружні стосунки і тісно співпрацював з
проф. Ф. Буяком, який очолював кафедру та інститут при університеті.
Завдяки І. Крип’якевичу та М. Кордобі І. Витанович ще з студентських
років почав працювати в комісіях історично-філософської секції НТШ. Значну
допомогу в його наукових пошуках надавали В. Гнатюк та директор бібліотеки
В.Дорошенко. У 1933 р. І. Витановича було прийнято дійсним членом НТШ. Дехто з
його колег вважав, що це було зроблено з метою прив’язати молодого ученого до
НТШ і не дати заманити його кар’єрою до роботи у будь-якій польській інституції.
Адже було відомо, що проф. Ф. Буяк пропонував І. Витановичу писати габілітаційну
працю, хоч добре знав, що доцентом в університеті його не затвердять.
В НТШ І. Витанович розгорнув бурхливу діяльність. Його обирають членом
Головного Виділу (на цій посаді він попрацював до січня 1940 р.). Разом з своїм
товаришем по торговельній школі Є. Пеленським прилучився до фінансової
стабілізації НТШ, використавши для цього зв’язки з кооперативними організаціями.
Певний час І. Витанович був заступником секретаря історично-філософської секції,
співорганізатором і одним із керівників комісії економіки, соціології і статистики, до
якої приєдналися визначні діячі українського кооперативного руху Ю. Павликовський, К. Коберський, Є. Храпливий. Він також був організатором комісії нової історії
України та її головою.
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Педагогічну та наукову роботу І. Витанович успішно поєднував з
діяльністю у сфері української кооперації. „Попри свою педагогічну й наукову працю
пристав я щиро до нашого кооперативного руху, – писав він, – бо був до того
теоретично підготовлений, мав глибоку віру в той суспільний рух і його ідеали, а й
змалку мав нагоду знайомитися з ним, навіть мав уже дещо практичного досвіду”
[10].
У 1933 р. він опублікував статтю „Брати Симиренки – економісти і визначні
українські суспільно-культурні діячі другої половини ХІХ і початку ХХ століть” [11].
Свій нарис І.Витанович присвятив визначним економічним та суспільнокультурним діячам Платону Федоровичу та Василю Федоровичу Симиренкам, які
були серед „перших свідомих опікунів і оборонців української справи”. Цукрова
промисловість, машинобудування, пароплавство, торгівля, наука, видавнича
діяльність, освіта – всім цим успішно займалися Симиренки.
1843 р. фірма Яхненків-Симиренків здійснила сенсаційну технологічну
революцію, запустивши перший у Росії паровий пісково-рафінадний завод.
Підприємства фірми, що розмістилися біля “Платонового хутора” між Городищем та
Млієвом, були оснащені найпередовішою технологією, забезпечені висококваліфікованою обслугою і не поступалися кращим західно-європейським заводам. Успіх
Яхненків-Симиренків був вражаючим і спонукав до масової модернізації та розвитку
цукроваріння в Україні, яка стала виробляти 3/4 цукру і 4/5 рафінаду від загального
обсягу в Російській імперії [12].
Та найбільше вразили І. Витановича нові умови праці, запроваджені
П. Симиренком. Як відомо, у Млієві фірма збудувала ціле промислове містечко, (150
будинків), яке було зразком не лише технічної досконалости, а й прикладом вдалого
вирішення соціальних проблем. Кожна сім'я мала окремий будиночок із садком та
городом; самітні мешкали у гуртожитках. Завод і містечко були оснащені рідкісними
на той час газовим освітленням, водогоном. Тут діяли церква Св. Степана, лікарня на
100 ліжок, млин, магазини, бібліотека, 6-ти класна школа, театр, робітнича щадниця.
Високо оцінив І. Витанович діяльність молодшого брата П. Симиренка
Василя Симиренка. Останній отримав добру освіту в Петербурзі та Парижі,
одружився з дочкою французького емігранта Софії Альбранд, отримав після смерті
тестя значну спадщину. На початку 70-х років купив запущену невелику державну
цукроварню у селі Сидоровці на Конівщині, взяв чималий кредит і, як зазначає
І. Витанович, „…невгнутою волею, працьовістю, знанням цукроварського діла,
практичним і теоретичним знанням хімії й механіки він поборов великі труднощі
початку… Як інженер був видатним теоретиком і практиком, вмів докладно
обчислити всі вигоди й подробиці кожного нового винаходу, але й знав теж свої
машини, як „добрий музика свій інструмент” [13].
Впродовж 25 років В. Симиренко матеріально підтримував журнал
„Киевская старина”, фінансував „Раду”, „Громадську думку”, „Літературно-науковий
вісник”, допомагав „Родині”, „Товариству допомоги культури і науки”. На його
кошти видавалися твори Т. Шевченка, праці О. Кістяківського, П. Чубинського,
М. Драгоманова, М. Коцюбинського.
Через В. Антоновича В. Симиренко фінансував галицькі інституції: журнал
„Правда”, наукове товариство ім. Шевченка у Львові та ін. [14].
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Загалом, якщо говорити про знаменитий рід Симиренків, то всі вони були
національно свідомі, розумні люди, що працювали на Україну. Саме тому їхні
нащадки, як вважав І. Витанович, повинні „...бодай назвати іменем Симиренка якої
нашої господарської, або виховної установи чи навіть професійної організації,
шануючи в той спосіб той великий матеріальний труд, а ще більше той моральний
капітал, що нам лишили брати Симиренки – бо ж „заробляти гроші для України” це
незвичайна чеснота, це й не абияке геройство, якому теж годиться належна
громадянська пошана та гідний тривалий спомин у науку поколінням!” [15].
У 1934 р. І. Витанович видав більшу працю про відомого галичанина –
вченого, публіциста та громадського діяча Володимира Навроцького [16].
В. Навроцький народився 18 листопада 1847 р. у селі Котузові на
Станіславівщині. Після закінчення в 1866 р. у м.Станіславі гімназії поступив на
юридичний факультет Львівського університету. Під час навчання в гімназії, а тим
більше в університеті, В.Навроцький вів активну громадську роботу, дописував до
різних часописів, готував наукові розвідки, що характеризувалися об’єктивністю та
глибиною думки.
Характеризуючи суспільно-економічну ситуацію в Галичині в середині ХІХ ст.,
у час, коли формувався світогляд В. Навроцького, І. Витанович звернув увагу на той
прикрий факт, що провідники галицько-українського громадянства, що складалися
переважно з духовенства, не зрозуміли до кінця суті революції 1848 р. „Щедрі в
свойому національному запалі, добродушні й легковірні, – писав він, – не могли собі
дати ради між реакційним австрійським обухом, що раз у раз бив по їх надіях... та
краєвид сусідським ковалом, що спритно вміло ухилятися від тих ударів” [17].
І. Витанович характеризував В. Навроцького як дуже здібного, що більше
читав і знав за інших, краще орієнтувався в реаліях, щоденного життя, мислив ясніше
і чіткіше бачив перспективу. У той же час він, на відміну від своїх товаришів, не
вірив у близьку перемогу народу над своїми ворогами, не очікував, що „скоро
настане народній гаразд, висохнуть сльози, минеться голод і журба, що всі стануть
рівними братами і настане свобода на дорогій Україні” [18]. Тверезий спосіб
мислення і глибокий патріотизм допомагав йому відрізняти конструктивні корисні дії
від пустопорожньої тріскотні. За словами С. Злупка, В. Навроцький не піддався
романтизмові народовців, його не захопило марево соціалістичний утопій.
Толерантно ставлячись до першого і другого, він ішов своїм шляхом, що властиво
критично мислячим натурам [19].
Найбільш плідним у творчості В. Навроцького І. Витанович вважав період з
1872 по 1877 р. – саме цих п’ять років, коли В. Навроцький, як політично
неблагонадійний, знаходився у засланні на Ряшівщині, роки коли він влаштовував
своє сімейне життя, коли його жорстко переслідувала влада. Саме в цей час
В. Навроцький почав збирати матеріали про суспільно-економічні відносини в
Галичині і як результат появилася його перша статистична праця. Це була рецензія на
працю Владислава Рапацького „Ludnosc Galiciji”, що вийшла у Львові 1874 р. На
думку І.Витановича, у цій праці В.Навроцький показав вміння самостійно мислити,
досконало аналізувати та узагальнювати цифровий матеріал.
Серію праць В. Навроцький присвятив аналізу складних і заплутаних
економічних проблем для того, щоб відкрити очі провідникам народу на „малі
справи” та прослідкувати круті дороги „шляхетних защитників народу”, які свою
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політичну силу використовували для задоволення власних інтересів. На думку
І. Витановича „тими працями зробив Навроцький більше для добра народу; ніж
кільканадцять голосів у соймі; до його голосу стало громадянство та й чужинна преса
більше прислухуватись, ніж до високопарних промов, навіть коли вони були (в соймі)
опозиційні, але звичайно пусті, без основних аргументів. Деякі з тих його праць були
основне науково обгрунтовані, повні оригінальних підходів і тверджень, так що
неодно з них і досі не тратить своєї наукової вартости, хоч час від часу покидав він у
них строго науковий стиль і спокій та переплітав їх гостроюактуальною сатирою
публіцистичного характеру” [20].
Зазначимо, що І. Витанович мав на увазі статистико-економічні праці
В. Навроцького „Що нас коштує пропінація”, „П’янство і пропінація в Галичині”,
„Класові інтереси і інтереси народа”, „Подвійна крейдка”, „Реформа домового
податку і “Слово”, „Шляхетні защитники народу”, „Руська народність у школах
галицьких”, „Економічна реставрація” та інші.
Як відомо, після важкої хвороби В. Навроцький передчасно помер
(16.03.1882 р.). З цього приводу І. Витанович писав: „Так рано зійшов у могилу один
з найцікавіших репрезентантів „Молодої Руси”. Вмер молодою людиною, яка
зберігала багато потенціональних сил, втрачених і невикористаних для добра рідного
народу. Серед труду й злиднів відбувався його ідейний ріст, що богато глибше й
ширше обіймав зором українство, як його сучасники. Велика втрата, що смерть
перервала оттой розвиток його духовних сил” [21].
Інша публікація І. Витановича в „Кооперативній республіці” – про особистість визначного українського кооперативного діяча Василя Нагірного. В останні
роки життя на прохання доньки Софії В. Нагірний написав спогади, які були
опубліковані в 1935 р. як додаток до журналу „Кооперативна республіка”. Вступ до
„Споминів” написав І. Витанович.
Життєпис В. Нагірного І. Витанович назвав найкращими сторінками історії
„Народної торгівлі”, „Дністра”, товариства „Зоря”, Ремісничої бурси, „Сокола”,
„Труду”, Народної гостиниці, ідейним батьком і багатолітнім керівником яких він
був. Повернувшись у серпні 1882 р. до Галицького краю після десятилітнього
перебування на навчанні та практичній роботі у Швейцарії, В. Нагірний замінив на
ниві народної праці В. Навроцького та В. Барвінського, які ще молодими відійшли у
небуття.
Таким об’єднуючим чинником мала бути, заснована В. Нагірним у 1883 р.,
Народна торгівля, товариство „Зоря” та інші подібні організації, а також програма
суспільно-економічного відродження підготовлена разом з І. Франком і обнародувана
на другому руському віче у Львові в 1883 р. Ідеї спілчанства висвітлювалися також на
сторінках преси. Зокрема у 1881 р. в газеті „Діло” появилася стаття В.Нагірного „О
потребі розвою ремесла в Галичині” (Ч.37), а у 1882 р. знаменита стаття „Як собі
люде в нужді помагають” (Ч.77-81). Ще з Цюріху В.Нагірний звертався до
провідників народу з проханням припинити просити милостині у Відня , бо „ждати
довше на милостиню та писати меморандуми встидно для живучого народу,
перейшовшого муки пекельні, а не упавшого під натиском судьби. Будучність наша в
наших руках!” [22].
Отже, І.Витанович дуже високо оцінив громадянський подвиг В. Нагірного,
який будучи селянським сином, у важких злиднях і поневіряннях здобув високу
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освіту. Але не обрав вигідної державної посади, за яку тоді не було важко, а цілком
присвятив себе суспільно-господарській праці, мобілізації дрібних, розпорошених
економічних народних сил; будучи вихідцем із села, він звернув головну увагу на
відвоювання українського міста, так як розумів його значення і провідну роль у
новому суспільно-господарському ладі. У змаганнях за українське місто І. Витанович
відводить В. Нагірному перше місце у трійці ровесників, до яких зараховує
І. Левинського та Р. Залозецького.
26 жовтня 1937 р. відбувся вечір членів товариства „Сільський господар,
присвячений 20-им роковинам від дня смерті Євгена Олесницького. Уже традиційно,
коли на таких важливих заходах з доповіддю виступив І. Витанович, учений назвав
Є. Олесницького одним із найбільших провідників національного життя, най визначнішим організатором українського села, порівнюючи його з Мойсеєм, який „помер
саме перед обіцяною землею, до якої провадив громаду”. Є. Олесницький народився
5 березня 1860 р. у селі Ґовелів Великий Гусятинського повіту на галицькому
Поділлі. Батько — Григорій Олесницький, греко-католицький священик, походив з
польського шляхетського роду і виводив свій родовід з XIII ст. Мати — Софія
Олесницька (Познанська) походила з давнього галицького священицького роду.
Початкову освіту Є. Олесницький отримав спочатку вдома під наглядом
батьків, потім ходив два роки до місцевої школи, згодом продовжив навчання у
Теребовлі. З 1870 р. по 1878 р. навчався в польській гімназії у Тернополі, там же
отримав перший досвід громадської діяльності, зокрема брав активну участь у роботі
товариства „Тернопільська громада”.
Восени 1878 р. Є. Олесницький вступив на правознавчий факультет
Львівського університету. Талановитий студент захоплювався також журналістикою і
літературною діяльністю, робив перші кроки як перекладач.
Є. Олесницький поставив собі за мету згуртувати навколо себе людей,
надати їм допомогу, витворити осередок національної сили, стимулювати ініціативу
економічним установам, які би визволили народ „з-під чужих рук і чужих впливів”.
Високо оцінив І. Витанович роль Є. Олесницького, як керівника товариства
„Сільський господар”. На думку вченого, в особі товариства останній створив „міцну,
свідому своїх станових інтересів корпорацію українського селянства”. Поступово
товариство переросло в значну інституцію і заявило про себе, як про головного
представника інтересів українських хліборобів. У 1912 р. „Сільський господар” мав
уже 90 філій, 1151 гурток (первинна організація), в яких налічувалося 26612 членів.
Близько 100 діячів працювало в товаристві на громадських засадах, штатних
службовців було лише 15, із них 4 агрономи.
В Є. Олесницькому І. Витанович бачив чесного і послідовного політика,
надійного захисника інтересів українського селянства. „До протестаційних промов
Олесницького прислухалася тоді вся наша країна, – писав історик, – з запертим
відхилом слухали його й ті, проти яких звертав він вістря своїх гострих слів, бо
рівного йому бесідника не було тоді на галицькій землі, бо він був геніальним
народним трибуном” [23].
Дошукуючись джерел виникнення української кооперації, І. Витанович
вдався до аналізу суспільно-політичної атмосфери, що склалася в Україні в 40-их –
60-их рр. ХІХ ст. Головними ідеологічними документами цієї доби він назвав „Книгу
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битія українського народу” – програму Кирило-Мефодіївського братства та Маніфест
Головної руської ради в Галичині 1848 р.
Свої концепції федерації і народоправства кириломефодіївці запозичили з
глибин рідної історії, але їм не були чужими й ідеї суспільної справедливості
тогочасних західноєвропейських утопістів. До таких учених І. Витанович відніс,
перш за все, гарячого прихильника М. Фур’є Савича, Т. Шевченка, що був знайомий з
московським сен-симоністом М. Данилевським та П. Симиренка, що прославився
влаштуванням на Київщині „фаланстера”.
На жаль, Кирило-Мефодіївське братство розгромили. На базі „Основи” в
Петербурзі свідомі українці створили невеличку громаду. Згодом „Громади”
виникають у Києві, Полтаві, Харкові, Чернігові. Вони організовують недільні школи,
видають популярну літературу, ведуть пропаганду за визволення селян із кріпацтва.
„Та скоро виявилося, - зауважив І. Витанович, – що сама „золота воля” не принесла
всього готового, не створила „раю”. Тоді саме народне господарство нашої країни
стало проявляти перші ознаки капіталістичного ладу з його загрозливими формами.
Селянство виходило „на волю” з малими наділами землі, економічно й суспільно не
зорганізоване, переобтяжене викупними та державними податками. Лихвар і
звичайно чужинець посередник-торговщик втискався в українські села й містечка та
вводив хаос і нужду при переході від натурального господарювання до вищих форм
господарського обороту” [24].
Отже, український кооперативний рух був, на думку І. Витановича,
складовою частиною національного відродження і визволення. Його коріння
виходило з глибин національної традиції, його ідеали тісно переплетені з
національними ідеалами.
Вивчаючи історію української кооперації, І. Витанович не міг не згадати
Олександра Русова (1847-1915) та його статистичної школи. „Для кооперативних
діячів його праця була важливою підставою, – зазначав історик, – адже без
попереднього практичного пізнання економічних стосунків, без порівняльних зведень
і цифрових ілюстрацій про соціальні групи і явища на даній території годі братися до
кооперативної організації” [25].
З другої половини 30-х років І. Витанович активно співпрацював з
„Господарсько-кооперативним часописом”, який був заснований за ініціативою
ідеолога української кооперації у Східній Галичині Юліана Павликовського. 13
травня 1934 р. опублікував першу свою статтю „Кооперативи праці і господарські
можливості”. У ній йшлося про роль і місце української інтелігенції в розвитку
кооперативного руху. На думку І. Витановича, суспільно-господарські відносини
були обумовлені не лише природою, наслідком історичної еволюції, а й у великій мірі
тогочасними політичними обставинами. Вони, за його словами, „вимагають від нас не
лише багато волевої напруги, фізичного й морального здоровля у підході до їх
розв'язки, й корисної для нації розбудови; вони вимагають від нас теж інтелігенції і
незвичайної громадської солідарності” [26].
І. Витанович був переконаний у тому, що „всі безробітні, усякої професії...
скорше найдуть працю й справедливу заплату за неї лише в своєму кооперативному
гурті, ніж бючись на всі боки самопас. Кооперативи праці — це випробована в
культурному світі форма об’єднань умових і фізичних робітників для спільного
добра. А всіх тих, що шукають лекцій, ждуть на посади, шукають протекцій,
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впевнюю, що далеко цікавіше й з більшою для них самих і народу користю буде,
якщо візьмуться плекати рослини, сортувати товар, студіювати ринки збуту, шукати
покупців, організувати лічбу, а інтелігенція їх при тому далеко більше вигостриться,
радість життя збільшиться та суспільний організм і учасники тих змагань
зміцняться” [27].
У статті „Кооперація на межі поступу і традицій” (травень 1937 р.)
І. Витанович спробував порівняти суспільне становище українського народу та
народів західноєвропейських країн і зробив висновок: 80 % українців живуть з
хліборобства, тоді як у Німеччині — 30 %, у Бельгії — 19 %, в Англії — 8,5 %.
Швидка урбанізація західноєвропейських країн породила, звісно, чимало
гострих соціальних проблем. Це й нестача достатньої кількості продуктів харчування
та сировини для промисловості, це безробіття значної частини населення, це
неймовірні багатства невеликої групи людей і злиденність мас. Міста, за словами
І. Витановича, стали „нервовими міжнародними зборищами”, в яких люди, об’єднані
лише механічно, позбавлені у взаємовідносинах глибших почуттів, характерних для
спільної родини.
Перед українцями І. Витанович бачив зовсім інші завдання: „Ми шляхом
господарської розбудови стараємо створити собі підвалину всебічної незалежності
свого існування від чужини, розбудовуємо себе суспільно, щоб не бути лише
хлопським народом, зняти надмірний тягар з перелюдненої землі, хочемо самі себе
обслуговувати у всіх наших особистих і суспільних потребах. Виходимо з села,
обміщанюємося, та мусимо позір мати, щоб обміщанюючись не затрачувати того, що
нас досі зберегло, як суцільну націю” [28].
У січні 1939 р. І. Витанович опублікував надзвичайно цікаву статтю „Відки
бере свою силу український кооперативний рух?”, у якій намагався обґрунтувати
деякі кооперативні принципи. Кооперативний рух, устремління до співпраці й
самодопомоги виникає, на його думку там, де людина зберегла ще почуття гідності,
віру у власні сили й перемогу тих ідей, які забезпечували гідне буття.
Кооперацію І. Витанович назвав духовним протестом суспільної природи
людини проти хижацького самолюбства, проти фізичного насильства сильнішого над
слабшим, це віра в правду й справедливість людини, яка не позбавлена людської
гідності й духовних чеснот, зокрема найвищої з них — любові до ближнього.
Якщо в умовах капіталізації праця стає для людини важким ярмом, а
більшість її плодів забирає бездушний капітал, то в кооперативній співпраці людська
праця, що будується на добровільній основі набирає іншого значення. Тут усі, хто
трудиться самі для себе: й підприємці, й купці, й банкіри самі розподіляють
напрацьоване добро. У цьому полягає найбільша цінність кооперації.
Він закликав не довіряти тим, хто рвався до керівництва громадськими
справами, на кожному кроці заявляв про свою любов до України, але ділом цього не
показував. За словами ученого, „Виявляти любов до ближнього треба чинно, ділом,
кожночасно і по порядку, почерез власну родину, найближчу громаду, Батьківщину”
[29]. Солідаризуючись з визначним теоретиком кооперації Ш. Жідом, який вважав,
що хто хоче перемінити світ, повинен починати від власної хати, І. Витанович був
переконаний, що й наша кооперація не може оминати національних ідеалів і
устремлінь, бо вона бере з них силу. „Ніяка нація не міцна від зовнішньої сили, а від
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себе самої, з свого Духа, що росте з почувань і надбань цілих поколінь, а творить
його не самопевність економічно й фізично сильних, ні розпука слабих, а одно
згідність солідарних” [30].
Великою перешкодою національної солідарності І. Витанович вважав
неупорядкованість суспільно-економічних відносин. Змінити й упорядкувати їх не
можна швидко політичними чи адміністративними методами або ж фізичною силою.
Потрібне довготривале й терпеливе виховання і знову ж таки не гаслами і закликами,
а прикладом конкретних справ.
Українська кооперація, зазначав І. Витанович, знала багато різних форм
самодопомоги та співпраці, незважаючи на вікову неволю, берегла глибоке почуття
правди й справедливості. Але в тогочасних суспільно-економічних умовах для
порятунку обездолених прошарків населення не вистачало уже ні християнського
милосердя, ні добрих традицій сусідської самодопомоги наших предків. Наші добрі
традиції потрібно було доповнити чужим досвідом новітніх кооперативних правил,
які застосовувалися в господарському поступі уже в наші часи.
Ще з студентських років І. Витанович контактував з визначними ученими,
професорами Української господарської академії (УГА), з 1935 р. Українського
технічно-господарського інституту (УТГІ) в Подебрадах (Чехословаччина)
В. Садовським, О. Мицюком, Л. Шрамченком, В. Доманицьким, посилав їм різні
матеріали, книги, рецензував їхні праці, писав лекції для заочного навчання в УТГІ.
Керівництво західноукраїнської кооперації передавало через І. Витановича в
Чехословаччину та і інші наукові осередки за кордоном стипендії студентам та
професорам.
З захопленням і гордістю згадує І. Витанович співпрацю з Юліаном
Павликовським (1888-1949), який на провідну роль в українському кооперативному
русі вийшов у 1917 р., після смерті Є. Олесницького. Ю. Павликовський став
своєрідним посередником між досвідом попередньої генерації, яка його виховала та
ентузіазмом нової, що повернулася з війни. У міжвоєнний період останній був
архітектором кооперативного будівництва, а у воєнні роки — відважним захисником
української кооперації, її моральних і економічних вартостей. Проте найбільше чим
прислужився народові Ю. Павликовський була розбудова РСУК. У цей проект він
вклав багато праці, знань і досвіду, з ним пов’язані його найглибші ідейні пошуки і
радісні переживання. За словами І. Витановича, Ю. Павликовського важче було
любити, але кожний мусів шанувати за його знання і відданість кооперативній справі
[31].
„Щирим духом” нашого (кооперативного — С.Г.) руху називав І. Витанович
Остапа Луцького (1883-1941). У лютому 1928 р. останнього обирають начальним
директором Ревізійного союзу українських кооперативів у Львові. На цій посаді він
перебував 12 років. Це був період найінтенсивнішого розвитку кооперації на теренах
Західної України, у чому була велика заслуга О. Луцького. Як зазначав І. Витанович:
„Це був вклад не тільки в матеріальну розбудову буйного розвитку західноукраїнської кооперації до 1939 р. його заслуга — це головно ідейний вклад його
творчого запалу, щирої і глибокої віри в зміст ідеології українського кооператизму,
що непоборним чинником наших національних змаганнях перемагав хоч які
супротивності” [32].

17

Добрі стосунки склалися з редактором „Кооперативної республіки” та
одним із організаторів Вакаційних курсів РСУК у Львові Карло Коберським (18901940). Темпераментний і принциповий кооперативний публіцист належав до
засновників львівських кооперативів „Зоря”, „Комета”, „Базар”, популярного видавництва „Самоосвіта” та інших організацій, автор ряду праць, зокрема популярного
„Буквар’я кооперації”.
З Андрієм Жуком (1880-1968) І. Витанович співпрацював в Товаристві
українських кооператорів, яке, як ми уже відзначали, у 1938 р. урочисто відзначило
30-річчя творчої праці в кооперації.
Творча праця на ниві кооперації пов’язувала І. Витановича й „з розумним і
правдивим” Михайлом Корчинським (1885-1937), який за оцінкою професора
О.Шульгіна „знав закон і любив право”, був не лише практичним правником, а й
філософом права, людиною з ясним розумом, „завжди відкритим до всякого знання,
до розуміння життєвих процесів... лицар права і чести, патріот і державник” [33].
Одна з найяскравіших постатей в історії кооперативного руху в Західній
Україні, директор товариства „Сільський господар”, редактор Агрономічного вісника
й Енциклопедії сільського господарства Євген Храпливий (1898-1949) доводився
І. Витановичу кумом. „Його думка й діяльність, — писав про Є. Храпливого
І. Витанович, — багатогранна участь в громадсько-економічних змаганнях на
Західній Україні між двома війнами записані між найкращими здобутками
тогочасного національного здвигу” [34].
Хрещеним батьком дочки І. Витановича Ріти був автор картограми розміщення українських кооперативів у п’яти воєводствах української території, що
перебувала у Польській державі, шкільний товариш Ігор Федів. „З милою Талею і
сином Богданом, моїм похресником — Ігор — хресний батько нашої Рути — була це
найближча нам родина, нині в Монреалі, в Канаді, з якою лучать нас милі спомини й
щиро — дружні незабутні взаємини” [35] — згадував І. Витанович.
І. Витанович був відомим у Львові громадським діячем, брав активну участь
в роботі багатьох громадських організацій. Так, співпрацюючи з товариством
викладів імені Петра Могили, він об’їхав Львів і його околиці, виступаючи з
доповідями на злободенні соціально-політичні та економічно-кооперативні теми.
Частим гостем був учений в товаристві ремісників „Зоря”, Товаристві
українських купців і промисловців, співробітничав з журналом „Торгівля і промисел”, редактором якого був „благородна душа, знаменитий економічний публіцист
й великий ідеаліст В. Нестерович” та його брат Д. Несторович. І. Витановича добре
знали в товаристві „Обнова”, в товаристві української молоді „Орли”.
Свої статті він друкував в пластових виданнях, у „Дзвонах”, які редагував
Петро Ісаїв, в „Меті”, яку редагував „знаменитий, щиро поважний” Михайло
Добрянський, у виданні товариства Просвіти, „Життя і знання”, у якому редактором
був „чудесний дядя” Василь Сімович.
У 1938 р. І. Витановича було призначено директором кооперативного ліцею.
Разом з ним в навчальному закладі працювали Є. Пеленський, Т. Білостоцький,
М. Придун, Ф. Свістель, Р. Ільницький, М. Кулицький, М. Роздольська та М. Рудницька.
І. Витанович належав до кагорти українських кооперативних діячів, які
спричинилися до створення організації, метою якої було вивчення сутності
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кооперації, її місця і ролі в історичному та економічному процесі, пропаганда
кооперативної ідеї та наукових знань про кооперацію. Йдеться про Товариство
українських кооператорів, історія якого бере початок від 6 травня 1933 р. Саме тоді у
приміщенні Ревізійного Союзу українських кооперативів відбулися підготовчі збори
майбутнього товариства, які скликала дирекція РСУК.
Основні засади статуту організації полягали в наступному: 1) товариство
поширює свою діяльність на всю територію держави; 2) осідком товариства є
м. Львів; 3) метою діяльності товариства є пропаганда кооперативної ідеї та наукових
знань про кооперацію; 4) члени товариства вивчають теоретичні та практичні
проблеми розвитку кооперації, для чого використовують кооперативну пресу, науково-популярну літературу, проводять науково-практичні конференції, організовують
бібліотеки, читальні зали тощо. 9 червня 1933 р. статут Товариства українських
кооператорів було направлено до Львівського воєводського управління для реєстрації
[36]. З того часу пройшло майже три роки і лише в лютому 1936 р. його було
зареєстровано [37].
13 червня 1936 р. в приміщенні РСУК (вул. Міцкевича, 12) відбулися
установчі збори Товариства, на яких були присутніми 67 осіб, із яких 10 –
засновники. Це визначні діячі українського кооперативного руху К. Левицький,
О. Луцький, Ю. Павликовський, І. Витанович, Й. Раковський, Д. Коренець,
К. Коберський, А. Жук, І. Мартюк та З. Рудик.
„Кооперативна республіка” повідомляла, що „це Товариство сповнюючи
службу подібну до тої, яку робило товариство „Наша кооперація” у Києві у 1910-1912 рр.,
або польське „Towarzystwo Kooperatystow” повинно стати ідейним осередком цілого
нашого спілчанського руху.
Один з найактивніших членів ради Товариства І. Витанович зазначав, що
ТУК гуртувало теоретиків і дослідників кооперації та практичних кооператорів,
влаштовувало доповіді на кооперативні теми для освічених прихильників
кооперативного руху та для працівників кооперативних установ; готувало програми
кооперативних свят. В програмі діяльності Товариства було також видання серії
монографій і збірників з історії української кооперації, присвячених її видатним
представникам, праць на актуальні суспільно-економічні та кооперативні проблеми”.
У 1938 р. Галицька українська кооперативна громада з ініціативи
Товариства українських кооператорів урочисто відзначила 30-річчя літературнокооперативної праці А. Жука. З цієї нагоди 2 січня відбулися урочисті збори
товариства, які відкрив директор РСУК О. Луцький. Слово про А. Жука виголосив
І. Витанович. У лютому цього ж року доповідь була надрукована у „Кооперативній
республіці”. Згодом стаття „Андрій Жук (Ільченко) кооператор-громадянин” вийшла
окремим виданням, у якому учений проаналізував одинадцять праць та п’ять статей
А. Жука.
І. Витанович, який був першим біографом А. Жука, стверджував, що рід
Жуків займався чумакуванням і, очевидно, саме це сприяло виробленню в характері
юного Андрія схильності до співпраці, соціальної відповідальності, ініціативності та
наполегливості. Такі особистості, як М. Порш, О. Русов, В. Дорошенко, С. Петлюра,
В. Леонтович, М. Міхновський, Д. Антонович, С. Єфремов, В. Винниченко мали
значний вплив на формування характеру А. Жука. Його активна революційна
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діяльність у Полтаві, Лубнах, Харкові, Києві та інших містах Наддніпрянщини
привертала увагу поліції, і А. Жук змушений був виїхати в Галичину.
У Львові А. Жук став одним з провідних діячів українського кооперативного руху. До роботи в кооперації його залучив К. Паньківський, тодішній
директор Крайового союзу кредитового – спілки українських кредитних товариств
Галичини та редактор кооперативного журналу „Економіст” (виходив з 1904 р.).
У 1908 р. з’явилася перша стаття А. Жука під назвою „Дорожнеча життя і
кооперативи”. Наслідком кооперативних студій стали і наступні його публікації:
„Кооперативні конгреси в Європі”, „Кооперативний з’їзд в Москві”, „Міжнародна
організація кооперативів”, „Роль жінки в кооперативному русі в Англії”. 1908 р.
львівська газета української соціал-демократичної партії „Земля і воля” помістила
велику працю А. Ільченка (Жука) „Про кооперацію”.
Разом з К. Паньківським А. Жук займався виданням серії праць
„Економічна бібліотека”, до якої включив і власні праці „Молочарські спілки в чужих
краях і у нас” (1910) та „Про заснування спілок” (1910). Він активно публікувався
також в „Економісті”, „Самопомочі”, в часописі „Діло”, подаючи, як правило, огляди
економічного та кооперативного життя Європи і краю, видрукував своє ґрунтовне
дослідження „Українська кооперація в Галичині” (1913).
Особливу увагу І. Витанович звернув на працю А. Жука „Про кооперацію”
за її „викінченість”, за намагання якнайширше охопити проблеми кооперативної
справи на тлі економічного розвитку. Водночас, учений не міг не зауважити, що
бачення кооперації у А. Жука соціалістичне, що кооперативний рух останній трактує
як одну з форм робітничого руху, „призначаючи виключну вагу її в організації мас
споживачів, як засіб класового єднання й підготовки матеріальної бази майбутній
соціалістичній революції”.
У 1939 р. в „Календарі для всіх” І. Витанович опублікував невелику статтю
„Кость Паньківський й українська довоєнна політична еміграція в Галичині”, в якій
охарактеризував діяльність одного з найбільш яскравих громадівців Галичини
другого покоління. Від 70-х років ХІХ ст. і до Першої світової війни К. Паньківський
був, за свідченням І.Витановича, одним з найвидніших співучасників цього процесу,
до якого доклав багато жертовної праці і важко зароблених грошей. К. Паньківський,
який народився 1855 р. в с. Ришкова Воля, був сином лемківського пароха, закінчив
гімназію в Перемишлі, за свої політичні погляди був виключений з духовної
семінарії, якою опікувалися москвофіли, у Відні закінчив Вищу агрономічну школу.
Неприйнятий на державну службу мусів важко заробляти на хліб у приватних
установах та ще й утримувати молодших сестер і братів, які після смерті батька
залишилися на його утриманні.
„Безпримірний книголюб, видавав власним коштом українські книжки й
журнали, листівки, образи, бюсти заслужених українців, не зневірювався, що рідко
коли їх розпродаж і пренумерата покривали його власні кошти, більшість розсилав
безплатно гімназійним громадам по краю, засновував з них бібліотеки у Львові (м. і.
бібліотеку „Просвіти”, Наукового т-ва ім. Шевченка), передавав на Наддніпрянську
Україну, на Закарпаття й з того то знали його по всіх українських землях і
закордоном на еміграції як щирого й доброго все українця, для якого українській
справі й народній роботі не було кордонів, ні вузьких загумінків, ні чужих доктрин та
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орієнтацій” [38], – так охарактеризував І. Витанович визначного кооператора і
громадського діяча К. Паньківського.
Після того, коли в 1914 р. Львів зайняли російські війська, К. Паньківський
залишився обороняти „Просвіту”, кооперативні організації, він перший передав до
Києва, С. Єфремову повідомлення про те, що діється в Галичині, про політичні наміри галицьких українців, про арешт митрополита А. Шептицького, про формування
Українських Січових Стрільців тощо. Царські жандарми дуже швидко викрили
діяльність К. Паньківського, арештували, допитали і вивезли його як заложника до
Києва, де він в листопаді 1915 р. помер [39].
В половині тридцятих рр. ХІХ ст. українське громадянство в Західній
Україні відзначало тридцятиліття кооперативного руху в Галичині. В Товаристві
українських кооперативів тоді виникла думка видати серію історичних нарисів про
піонерів українського кооперативного руху, зокрема, про М. Туган-Барановського,
Г. Галагана, братів П. та В. Семиренків, В. Навроцького, М. Левитського, В. Нагірного,
В. Доманицького, Є. Олесницького, І. Петрушевича, К. Паньківського та інших.
Серед нарисів, які взявся написати І. Витанович, значилося ім’я К. Паньківського. Товариство українських кооператорів здало працю І. Витановича до друку
літом 1939 р. Проте Друга світова війна і радянська окупація не дали можливості
видати книгу. До того ж загубився її рукопис. „Аж 1947 р. на еміграції в Німеччині
якась добра душа без подання свого імени надіслала мені враз з іншими моїми
матеріялами, приготовленими свого часу до друку, теж і копію моєї монографії про
К. Паньківського” [40] – згадував І. Витанович.
Історичний нарис про К. Паньківського видало 1954 р. в Нью-Йорку
Товариство українських кооператорів.
„Читаю прекрасну працю д-ра Іллі Витановича, і бачу, як вірно змальована в
ній світла постать сл. п. Костя Паньківського, – писав у передмові до праці Лука
Мишуга. – Бачу Покійного наче живого і наче чую його слова, передані в книжці. Так
Він до нас раз-у-раз промовляв в обідні пори, як тільки траплялася якась нагода до
цього. Чеснота і мораль та пошана до праці – були в нього завжди на першому місці!”
[41].
„Невеликий ростом, не надто міцного здоров’я, сивий як молоко, дідусьдобряга, з молодечим, бадьорим лицем, опановуючи притаєну енергію, задивлений
звичайно голубими, розмріяними очима кудись у далечінь, наче безустанну снував
любу думку про красу й силу рідного народу, повний віри в успіх його змагань і
щастя. Обличчя його переходила на других, що з ними він працював і маломовно
ділився думками. На вулиці здалека можна було його пізнати по гарно мережаній,
народній сорочці з книжками під пахою” [42] – так писав про нього в посмертному
спогаді Сергій Єфремов.
Серед кооперативних діячів І. Витанович виокремлював К. Паньківського за
те, що практичну роботу останній завжди „одушевляв своїм глибоким, щирим
ідеалізмом, як головну ціль кооперації вказував передовсім удосконалення людини, в
кооперації бачив не лише кращу форму господарського поступу, але й школу
індивідуальної і громадської моральности” [43].
В українській та й в зарубіжній історіографії завжди багато уваги
приділялося проблемам історичної методології М. Грушевського. Початки сучасних
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підходів до цього питання сформували ряд учених, серед яких І. Витанович. У 1935 р.
він написав статтю „Михайло Грушевський. Історик, соціолог, суспільний діяч”, у
якій проаналізував теоретичні основи історичної концепції ученого [44]. Оцінюючи
значення наукової творчості вчителя М. Грушевського В. Антоновича, І. Витанович
зауважив, що український науковий рух утверджувався попри усі заборони передусім
завдяки популяризації стародавніх пам'яток української історії та культури. Лідер
цього руху В. Антонович не лише сам досліджував українську історію та культуру, а
й заохочував до цього своїх учнів, серед яких найталановитішим був М. Грушевський.
В. Антонович прагнув „дати змогу учням пізнати, шляхом позитивної аналізи,
генетичний розвій життя рідного народу, вглибитись не лише в його поезію, а й у
будень – прозу, пізнати всі чинники, що формували його історію, пізнати все так, як
було, так, як ставалося” [45].
Призначення 28-річного Михайла Грушевського на посаду завідувача
кафедри всесвітньої історії (для Європейського Сходу) Львівського університету
І. Витанович розцінив, як „великий здобуток політичної боротьби галицьких
українців і об'єднаних зусиль Галичини з Наддніпрянщиною”. На його думку,
„двадцятилітня науково-громадська діяльність М.Грушевського в Галичині, це
найбагатша доба в його науковій роботі, найкраща картина в заслугах для
всенаціональної ідеї. Він щойно вчинив з Галичини український П'ємонт,
національним змаганням дав наукові підстави та з історичної традиції визначив ясно
шляхи у майбутнє нації” [46].
М. Грушевський так високо підняв українську науку, що найбільше його
дітище – Наукове товариство імені Шевченка в науковому світі визнавали
нетитулованою академією наук. Крім цього, свій організаторський хист учений
присвятив таким українським культурницьким установам як „Просвіта”, „Рідна
школа”, „Учительська громада”. Реформувавши літературно-громадський журнал
„Зоря” в „Літературно-науковий вісник”, М. Грушевський проявив себе не лише як
маститий учений, а й як темпераментний критик, публіцист-політик і взагалі як
громадянин-патріот, що цікавився долею рідного народу. „В яких справах не забирав
тоді голосу Грушевський! – захоплювався І. Витанович. – Тут друкувалися його
статті й про аграрне питання, в обороні українства в Росії, далі – критика галицької
політики, огляди культурних і суспільно-політичних європейських новин, наукові й
політичні полеміки, статті на організаційні теми наукового, культурного й
громадського життя” [47].
І. Витанович характеризував М. Грушевського, передусім як скептичного і
обережного позитивіста. Кожне джерело, яке досліджували інші, або ж щойно
віднайдене джерело він піддавав суворому аналізу. Нерідко уже перевірені факти
учений залишав „відстоюватися”, не поспішав робити загальні висновки.
Упорядкований матеріал часто формував в ясний образ, не схематизуючи його, не
спрощуючи штучно, щоб не підганяти під свої суб'єктивні погляди. В політичних
акціях дошукувався суспільно-економічних, релігійно-моральних складових, слідкував за перевагою тих чи інших, так, як це робив справжній соціолог.
Методологія й історіографія М. Грушевського, на думку І. Витановича,
була, на думку І. Витановича, результатом поєднання впливів етичного позитивізму й
радикально-народницького світогляду. Цей світогляд М. Грушевський поклав в
основу схеми історії України, творцем якої був. Він перший відділив український
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історичний процес від російської схеми, науково довів, „що не може бути
общеруської історії, так як не має общеруської нації”.
У 1938 р. для 156 тому історично-філософської секції НТШ у Львові на
пошану М. Грушевського за редакцією І. Крип’якевича І. Витанович написав статтю
„Уваги до методології й історіософії Михайла Грушевського” [48]. Проте, після
встановлення у вересні 1939 р. в Західній Україні радянської влади та ліквідації
НТШ, матеріал Збірника було конфісковано [49]. Наукова спільнота змогла
ознайомитися з ним майже через тридцять років. У першому номері журналу
„Український історик” було вміщено названу статтю І. Витановича.
Використовуючи різноманітні джерела М. Грушевський уже під час
написання І-ІІІ томів Історії України-Руси відмовився вкладати факти українського
суспільно-господарського розвитку в рамки пропонованих соціологами, істориками,
економістами та істориками права універсальних схем. Надзвичайну обережність
щодо схематизації історії І. Витанович вважав характерною прикметою
М. Грушевського. Саме тому джерела про господарську і суспільну еволюцію
родово-племінної, а згодом і історично-державної княжої доби він узагальнював
лише аналітично-описовим способом. Ні український матеріал, ні матеріали
зарубіжних архівів не переконували М. Грушевського у тому, що можна прийняти
якусь одну одвічну і універсальну схему розвитку сімейних форм. Часто він бачив
нез’ясовану складність соціальної еволюції на початкових стадіях, яка формувалася
під впливом багатьох факторів.
І. Витанович прослідкував ставлення М.Грушевського до більшості соціологів у питанні переходу від племінно-родового до класово-державного стану.
Учений схилявся до думки, що бездержавного життя людини власне не існувало
ніколи, у всякому разі в історії не можна зафіксувати переходу зовсім бездержавного
і безправного людського колективу в державне правове життя, ... „бо і в життю
відокремлених родин ми стрічали почуття права на певну територію, докладно
означений круг осіб, обнятих групою, підпорядкування членів родини чи групи
найбільш здібному чи сильному її членові і певний обичай, який нормує поведення
групи. Але в життю племени ми бачимо виразно все те, що вважається прикметою
держави взагалі” [50].
Та найкращими працями М. Грушевського, методично вивіреними,
опертими на власних архівних матеріалах, які творили основу його оригінальної,
самостійної наукової роботи, І. Витанович, якого О. Пріцак назвав добрим знавцем
справи [51], вважав відомі монографії з суспільно-економічної історії та низка
дрібніших праць, що лягли в основу V-VІ та інших томів Історії України-Руси. Ці
праці вводили читача у методичну лабораторію історичних досліджень М. Грушевського, від них розпочиналася наукова діяльність ученого.
Соціальний мир в національному організмі М.Грушевський оцінив як
позитивний чинник розвитку соціальної солідарності, а не класової боротьби чи
боротьби „народу й влади”. Антагонізм князівсько-дружинного і громадянського
елементу прийшов згодом, коли у взаємовідносини включилися чужі етнічні і
культурно-правові елементи, коли князь з дружиною щораз більше відчужувалися від
громади, з якої вийшли і коли створювали собі нову, відмінну від громади, сферу
культурно-економічних інтересів. Співпраця віча з князівською владою була
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ідеальною гармонією, якій М. Грушевський надзвичайно симпатизував, бо вважав,
що це зміцнювало державу.
У так званому русі „татарських людей” головну роль М. Грушевський
відводив сільському елементу. На відміну від нього І. Витанович вважав, що у цьому
процесі значнішу роль відіграв більш розвинений міський елемент, який „борикався у
звуженому нагло районі торговельних і взагалі господарських відносин; до того
національний склад українських, головно переважно подніпровських міст одержав в
половині ХІІІ ст. дещо чужої домішки, яку в часі різних пертрубацій не вспів
асимілювати. Вона не шукає господарського контакту, байдужа до оборони не своєї
землі, стоючи на чолі спрагненої мирних умов, збіднілої в війні, міської громади.
Взагалі економічним моментом, поглибленим докладнішими дослідами, можна б
мабуть більше вияснити, як це вдалося Грушевському, який, хоч незвичайно пильно
збирає дані про торгівлю в княжій добі – й це найновіша в нього сторінка з історії
українського народного господарства – та якось не шукає в тому матеріялі
причинових факторів впливу на внутрішнє суспільне й політичне життя української
держави” [52].
У працях про ХVІ-ХVІІІ ст.ст. М. Грушевський рідше вдавався до гіпотез,
натомість виступав аналітиком внутрішньої історії. При цьому враховував як
зовнішній, так і усі інші чинники, що могли мати вплив на розвиток українського
життя. На думку І. Витановича, М. Грушевський був непересічним ерудитом в
археографічній роботі про що свідчили хоча б його праці про барську шляхту і
галицьке селянство [53].
Заслугу М. Грушевського І. Витанович бачив у тому, що він у своїх працях
сформулював головні напрями соціально-економічного процесу. Так, суспільноекономічна еволюція першої доби української історії характеризувалася двоїстістю –
наявними були громади і князівсько-дружинна влада, розвивалася торгівля та
формувалася купецько-боярська верства, яка поступово еволюціонувала у великоземельну верству.
Друга доба характеризувалася зміщенням ваги економічного життя з міста в
село, утворенням привілейованої вищої верстви і економічним поневоленням цією
верствою народної маси. Чужі польські і німецькі впливи на українське суспільне
життя загострили не лише соціальні, а й національні протиріччя; на національнорелігійній основі об’єдналися українські суспільні верстви проти привілейованої
чужонаціональної меншості.
Третя доба вирізняється козацьким рухом, який виник на засадах
самооборони во ім’я народних ідеалів справедливості.
Державність (політичність) була у М. Грушевського головною ознакою
нації, мірилом її суб’єктивної активності; етапи сили й слабкості цієї ознаки були
підставою для історичної періодизації ученого. На це, зокрема, звернув увагу
О. Пріцак у своїй ґрунтовній праці „Історіософія Михайла Грушевського” [54].
Характеризуючи методологію М. Грушевського, І. Витанович, вважав, що
той у своїх поглядах проходив еволюцію, не втрачаючи очевидно, всього, що
успадкував від свого учителя В. Антоновича. Таку ж думку висловив Б. Крупницький,
який вважав, що дотримуючись народницького світогляду, М. Грушевський „час до
часу завертав до державницького погляду щодо українських історичних подій” [55].
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Певний вплив на наукову творчість М. Грушевського мала київська історичноправнича школа на чолі з М. Владимирським-Будановим, у меншій мірі – київська
історично-економічна школа, якою керував І. Лучицький.
До поглиблення методології М. Грушевського спричинився відомий не
лише в Росії, а й в усьому науковому світі вчений-соціолог М. Ковалевський і такі, за
визначенням І. Витановича, неокантіянці, етичні позитивісти як, М. ТуганБарановський і Б. Кістяковський, які намагалися поєднувати позитивні методи
дослідження конкретного історичного матеріалу з завершеністю етичної оцінки
фактів соціальної еволюції. Відомо, що М. Туган-Барановський близько стояв до
українського наукового руху, провідником якого був М. Грушевський.
Очевидно, І. Витанович не був єдиним, хто прискіпливо досліджував
наукову творчість найбільшого історика України М. Грушевського. Протягом другої
половини ХХ ст. з’явилася низка статей, монографій, у яких висвітлювалися різні
аспекти наукової діяльності ученого Авторами цих праць (виокремимо найважливіші)
були Л. Винар [56], О. Оглоблин [57], Ф. Сисин [58], О. Домбровський [59],
О. Пріцак [60], М. Андрусяк [61], Л. Зашкільняк [62], В. Тельвак [63], А. Атаманенко
[64] та ін.
Заслуга І. Витановича полягала в тому, що він був першим, хто ґрунтовно
проаналізував історико-теоретичну спадщину М. Грушевського. Підходи І. Витановича були, на думку О.Пріцака, першим в історіографії систематизованим аналізом
історіософії М.Грушевського, що мав значний вплив на подальші оцінки творчості
видатного історика [65]. За словами дослідника істрико-теоретичної спадщини
М. Грушевського В. Тельвака, „значення статті І. Витановича, що стала хрестоматійною, полягало не тільки в тому, що у ній вперше окреслено особливості теоретичної конструкції М. Грушевського, але й у тому, що, відмовившись від ідеологізації
спадщини історика, автор спрямував вивчення його історіософсько-методологічних
поглядів в академічне русло. Безперечно, деякі положення статті І. Витановича, що
була написана понад півстоліття тому, сучасними дослідниками ставиться під сумнів
(наприклад, теза про вирішальний вплив народництва на теоретичні погляди
М. Грушевського), проте неослабна полеміка з його поглядами лише підкреслює
цінність праці вченого” [66].
У 1936 р. у „Календарі для всіх на 1937 рік” І. Витанович опублікував
статтю „На порозі новітнього українства. Від сердешного до позитивного українства”
[67], у якій поставив за мету показати літературне, політичне та суспільне
відродження галицьких українців, в часи реакції, що наступила після 1848 р.,
політиканство старших і сентиментальне українофільство молодих в 60-х рр., занепад
та економічну руїну народних мас, формування народовецького руху в 70-х рр.,
охарактеризувати піонерів „органічної праці” В. Навроцького та В. Барвінського.
Українське національне відродження в Галичині у 80-х рр. входило, на
думку І. Витановича, у третю фазу розвитку. Перше літературне та ідейне
відродження 30-х рр. підготовило маніфест Головної Руської Ради 1848 р., відродило
політичну думку. Після другого етапу розвитку національного відродження 1848 р.
наступила перерва. За образним висловом І. Витановича, на зміну весняних надій
1848 р. прийшла захмарена осінь австрійської реакції 50-60-х рр., а разом з нею апатія
невеличкої групи української, переважно духовної, інтелігенції та незадоволення
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селянських мас невдалою боротьбою за ліси і пасовиска, яку національний провід не
зумів використати для масової організації села.
Проте саме в добу упадку і жорстокого гніту зародився новий рух, який
вивів галицьких українців „на нові стежки”. За твердженням І. Франка, інтенсивність,
масовість і глибина цього руху були більшими, ніж коли-небудь протягом нашої
історії. Цей рух, що був виявом інстинкту самооборони захопив широкі маси молодої
народовської інтелігенції, селянства і решток міщанства. Наступив, за висловом
І. Витановича, перехід від „сердешного”, сентиментального українства, до
позитивного, в основу якого була покладена праця для народу, або, як її називали
молоді народовці – органічна праця. Її завданням було всебічно підготовити увесь
національний організм до самостійного життя.
Успіх в організації економічної самодопомоги зміцнювала віру у власні
сили, була основою для культурного й політичного розвитку. “Це не був, як дехто
каже, опортунізм, втеча від політики, – писав І. Витанович, – це був власне гарт і
мобілізація сил, як це згодом показалося” [68]. Така праця захоплювала широке коло
представників народовського табору, які нерідко вважали, що вона важливіша, ніж
“битися за кількість послів у соймі”. Частіше лунали голоси про те, що необхідно
перестати моралізувати народ, бо він і так моральніший від інших, з книжок зникали
докори щодо його лінивства та інших вад.
Якби там не було, у розвитку українського суспільного життя в Галичині
відбувся рішучий поворот. За словами І. Витановича, він був наслідком внутрішніх
процесів, природним етапом відродження, характерним і для інших націй.
Отже, на дитячі та юнацькі роки І. Витановичу випала не легка, але цікава
доля. З одного боку, мізерні сімейні статки, постійне безгрошів’я, воєнне лихоліття,
втрата найрідніших людей – батька, а з іншого – виховання у сім’ї, у колі рідних та
близьких, у Рогатинській гімназії на традиціях християнської моралі, поваги до
старших, до національних традицій, рідної мови та культури, спілкування з
визначними сучасниками, гартування характеру в УСС, УГА, здобуття доброї освіти
в Таємному та Львівському університетах. Усе це мало вирішальне значення для
формування особистості визначного вченого, громадянина-патріота, яким усе своє
життя був Ілля Витанович.
На 30 – роки ХХ ст. припадає активна творча діяльність ученого в царині
кооперативної науки та освіти. Співпраця з НТШ, Просвітою, видання низки
наукових праць в “Кооперативній республіці”, та “Господарсько-кооперативному
часописі”, робота в Кооперативній гімназії, Кооперативному Ліцеї, в Товаристві
українських кооператорів – все це висунуло І.Витановича на чільне місце визначного
діяча українського кооперативного руху.
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МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ – ІЛЛЯ ВИТАНОВИЧ:
У ПОШУКАХ ІДЕОЛОГЕМИ УКРАЇНСТВА
У статті доведено, що основною проблемою теоретичних пошуків М. Грушевського
та І. Витановича був пошук розв’язання «українського питання» при значній опорі на
соціологічну науку. Основною точкою побудови ідеологеми М. Грушевського була класична
соціологічна традиція. І. Витанович основною проблемою українства вважав проблему
структурування українського суспільства. Вирішити її вважав можливим шляхом
розвитку кооперативного сектора економіки. Точка відштовхування І. Витановича –
структурний функціоналізм і модернізаційні теорії. Все це не залишало сумнівів щодо
становлення держави Україна.
Ключові слова: Ілля Витанович, Михайло Грушевський, соціологія.
It is shown that the main problem of theoretical searches Grushevskogo and I. Vytanovycha
was the search for solutions &quot;Ukrainian issue&quot; with great resistance to the social
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sciences. The main point of building ideolohemy Grushevskogo was classical sociological
tradition. I. Vytanovych main problem Ukrainians believed the problem of structuring the
Ukrainian society. Solve it considered possible by the development of cooperative sector. Point
repulsion I. Vytanovycha – structural functionalism and modernization theory. This does not
leave doubts about the establishment of the state of Ukraine.
Key words: Illia Vytanovych, Myhaylo Hrushevsky, sociology.

ХІХ ст. стало часом унікального переплетення трьох факторів: наукипрактики-свідомості. Головним здобутком науки в цей час стає позитивізм. Ідеал
науки реалізується у практиці громадянського суспільства. Зміни у свідомості
знайшли відображення у появі людей, націлених на служіння ідеї. Кількість людей
спроможних вийти на такий рівень розуміння суспільства були одиниці. Але вони
були і в українському суспільстві.
Першим українцем, який вийшов на такий рівень розуміння суспільства був
М. Драгоманов. Син українського аристократа, вихований в умовах негації всього
українського, він піднявся до розуміння суспільних процесів, які були властиві
передовим ідеологам того часу. «Віднайдення» соціальних інститутів поставило
перед ним проблему домінуючого інституту у суспільстві. Для людини, що гостро
стикнулася з проблемою національного гноблення, таким інститутом стало право:
право-ідеал, право-межа дозволеного. Головною ідеєю М. Драгоманова стає проблема
інституалізації права. Передусім має істотно зрости число суб’єктів правових
відносин за рахунок раніше покріпаченого селянства. Відштовхуючись від
спенсерівської ідеї інституалізації, він стверджує, що в основі права лежить
диференціація. Відповідно найближчим завданням часу є потреба територіальної
диференціації. М. Драгоманов стає палким прихильником суспільної ідеї територіальної децентралізації — автономії. Його задум «перебудови» сягає не лише
українських територій, але й усієї світової спільноти. Рівень бачення розв’язання цієї
проблеми відштовхує від нього конформістів багатьох рівнів і світових спільностей.
Негація спостерігається на рівні «поліційних» структур багатьох країн. Майновий та
освітній рівень дозволяє йому мешкати у багатьох країнах світу, проте для реалізації
його ідеалу потрібна країна, у якій сам цей «ідеал» реалізується якнайповніше. Без
сумніву, такою країною-спільнотою була Швейцарія. М. Драгоманов переїздить до
Женеви і сюди ж прагне внести елемент «українськості». У серці “старої” Європи
з’являється українське видання «Громада». Але, окрім того потрібно ще віднайти
читачів своєму «слову». Апелювати до світової спільноти він має обмежені
можливості. Отже, звернутися передусім потрібно до українського громадянства.
Його аудиторією має стати верства найбільш сприйнятлива до «новаторських» ідей –
молодь. Розраховувати на «ґрунт» таких ідей у Росії немає ані найменшої змоги і він
вирішує перенести культурний «діалог» до Львова [7, 605-618].
Знайомство зі львівським культурним середовищем залишає у нього
почуття відрази. Але, не без винятків. Одним із «винятків» стає львівський студент
Іван Франко. Унікальність ситуації була у тому, що у ньому був закладений
винятковий інтегративний потенціал — чесність, відкритість, привабливий для
людини з маси нонконформізм, навіть ця риса у поєднанні з двома попередніми
компонентами робили його фігурою, а, отже, й «агентом». І. Франко мав у собі
мужність виступати «агентом» найрізноманітніших ідеологій. Знести цей тиск часами
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було неможливо і він «падав» до повної негації свого «ідейного батька». Але падіння
ніколи не було остаточним. Він знову піднімався до того, що б апелювати до молоді і
кидати промінь світла на «ідеал». Натхненний європейським прикладом І. Франко
створює працю «До галицької молодіжи» і кидає промінь світла на нового ідейного
наставника молоді М. Грушевського [8, 116-117]. Зрештою, відносини ФранкоГрушевський не без темних плям. Але усвідомлення того, що повної негації бути не
може — «квінтесенція» для обох.
М. Грушевський приїжджає до Львова з місією культурницької діяльності,
інспірованої Старою Громадою Києва. Озброєний драгоманівською зброєю
«соціологія-апеляція-свідомість» і місією київського українського осердя — вивести
історичну лінію українського етносу. Сформулювати і показати процес розвитку
українського народу М. Грушевський намагається за допомогою ширшого
методологічного апарату, ніж політичну діяльність. Інтелектуальні течії, на котрі, за
твердженням В. Тельвака, опирається М. Грушевський – романтизм, позитивізм,
дюркгейміанство, «філософія життя», неокантіанство, неоромантизм, що спільно
утворили оригінальну теорію історичного пізнання – «змодернізований позитивізм»
[12, 21-75]. У політичній діяльності – основна точка опори – дюркгеймівська теорія
солідарності, заснована на розподілі праці – етичний потенціал, котрої значно вищий
від індивідуалістичних концепцій Г. Спенсера і М. Вебера.
Дилема суспільного розвитку цілого століття у цей час уже викристалізувалася по лінії «індивідуалізм-колективізм». Досвід практикування українців у
політичній сфері був тернистим «полем». На початковому етапі українці на чолі з
І. Франком набули досвіду створення масових партій. М. Грушевський опанував це
поле з перемінним успіхом. З приходом у політику М. Грушевського маятник
партійного будівництва хитнувся у бік центризму. Вершина його «одноденного»
президентства стала надто вже контроверсійним фактом. Крім того, солідаристська
лінія відкидання силового тиску у формі армії була незрозумілою для рядового
українця.
Україна першої половини ХХ ст. — це terra incognita у колі перехресних
конфліктів. Межові тенденції для виокремлення задавали поляки і росіяни, які
шукали шляхів експансії і самі затиснені у жорстке коло конфліктів.
Початкова точка відліку світогляду М. Грушевського — культура. Сім’я і
гетерогенне оточення, часті переїзди стали тими факторами, який стимулював появу
еклектичного світогляду з домінування культури. Сім’я дала відчуття культурної
спільноти, безпеки і впевненості. «Різношерсте» оточення виробило гнучкість і
високоморальність. Середовища, у яких він обертався, були націлені на дію і
потребували працездатних людей. Відповідно він теж повинен був діяти і постійно
бути націленим на спротив. Витоки соціологічних чинників зацікавили М. Грушевського,
як підкреслює І. Витанович, слід шукати у прихильності до позитивізму з
трактуванням.
Подумки неодноразово звертаючись до ідеї соборної України, М. Грушевський довгий час не наважувався озвучити її публічно, хоч уже виступав оборонним
талісманом цієї позиції. Під його керівництвом мережа українства розбудовувалася.
Комунікативне середовище давало нових агентів цієї ідеї. Українство особливо зі
Східної Галичини вийшло за межі цього регіону і активно понесло ідею по світу.
«Українська ідея» вийшла за межі матірного дому.
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В незатишних іноетнічних середовищах намагався прижитися і М. Грушевський. Він багато подорожує. Кульмінаційними точками його мандрівок були
Париж-Відень-Петербург. У Парижі поглиблює знайомство з дюркгеймівською ідеєю
солідаризму. У Відні в умовах Першої світової війни намагається створити
«сурогатні» осередки українства і вивершити систему власне української освіти.
Петербург притягує М. Грушевського імпульсами на трансформацію правової
системи на імперських просторах. Петербург утвердив «Українську громаду»,
ідейним наставником і батьком якої став М. Грушевський. Наука у цих столицях
розвивалася у тісному поєднанні з світовим контекстом. Але це не єдина заслуга
М. Грушевського перед громадою у контексті становлення громадянського
суспільства в українських землях.
М. Грушевський в українському суспільстві ХІХ — ХХ ст. — це постійна
боротьба за культуру і витворення культурного середовища. Втіленням високої
культури стали видання НТШ, Українського соціологічного інституту, Всеукраїнської Академії наук. Це боротьба проти закритості українського простору. Постійні
наукові контакти — вихідна точка діяльності М. Грушевського щодо інородних
інтелектуальних середовищ. Українці представлені світу на Міжнародному
археологічному конгресі у Парижі (1900) зі своєю щойно відкритою трипільською
культурою. Світ починає тяжіти до культурної антропології. Українець Ф. Вовк під
інтелектуальними впливами НТШ береться знайомити світ з українським виміром
цієї науки. Контакти з російським інтелектуальним простором — постійне вирішення
двоякого роду завдань. Передусім, політичного — втиснення «української ідеї» в
російські інтелектуальні стигмати, боротьба з «українофобією» на вищих рівнях
російської ієрархії. Наукове завдання — Україна не стоїть осторонь світових
цивілізаційних впливів — соціологія — «штука» присутня в українській науці. Вимушена еміграція М. Грушевського до Відня — створено Український соціологічний
інститут. Україна існуватиме оперта на соціологічну науку. Україна матиме шанс на
існування у контексті світової соціології. Вектор руху інтелектуалів — українців —
світовий простір.
Еміграційні впливи потужно долучилися до процесу формування
української нації. «Аграрний голод» штовхав українців поза межі матірної землі.
Приречені на інтелектуальні тортури «тоталітарних режимів» українці масово
емігрували за кордон і долучалися до світових інтелектуальних тенденцій.
Вагомою постаттю, що долучилася до таких тенденцій, був І. Витанович.
Пройшовши інтелектуальний вишкіл у трикутнику «історія-економіка-соціологія»,
шукав способів долучити ширші кола українців до такого способу мислення.
І. Витанович був сином свого часу і оточення. Народившись у провінційному прикарпатському містечку Бурштині, середню освіту здобув у Львові. Брав
участь у Першій світовій війні у складі формувань УСС, УГА та армії УНР.
Університетська освіта була осягнена І. Витановичем у Львові, де сильні впливи
М. Грушевського і його школи. Сфера зацікавлень молодого історика включала
соціологію та суспільно-економічну історію.
Відповідь на виклик часу для українства, у варіанті І. Витановича —
економіка. На цій хвилі він береться повертати до життя українських економістів —
М. Туган-Барановського, В. Навроцького, Є. Олесницького, А. Жука, О. Русова,
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аналізує аграрну політику українських урядів 1918-1920 рр., досліджує проблеми і
перспективи західноукраїнського села [1, 207-209; 9, 378-381; 12, 590-591].
Друга світова війна поставила перед І.Витановичем альтернативу соціального пробування: вільний світ — тоталітарне суспільство. Він вибрав вільний світ і
вільний життєвий стиль. Опинившись у повоєнній Німеччині, він працює над
підручником «Історія народного господарства», бере участь у діяльності еміграційного НТШ, приймає участь у розробці і реалізації проекту «Енциклопедія
українознавства».
Як і М. Грушевського, І. Витановича цікавить питання причин поразки
українців у визвольних змаганнях ХХ ст. М. Грушевський шукав відповідь на це
питання у площині пошуку «ідеальної структури» населення України. УСІ був
створений під реалізацію цього проекту. Однак тоталітарний режим радянської
України наклав на цю ініціативу М. Грушевського вето.
Перед І. Витановичем питання пошуку «оптимальної структури українського суспільства» не стоїть. Він знає на нього відповідь — стратифіковане
суспільство. Ключ до відповіді на це питання дає І. Витановичу структурний
функціоналізм. У соціальні спільноти, що забезпечать українству успіх у розв’язанні
національного питання він включає – селянство, міський прошарок, інтелігенцію і
закордонні українські осередки. Безперечною є відповідь щодо питання основного
структуроутворюючого фактора. Це - економіка.
У повоєнний період у Європі спостерігається пожвавлення кооперативного
руху. Світова спільнота зберігає переконаність у необхідності збереження
кооперативного сектора економіки. В радянській Україні кооперативний рух має
масовий адміністративно-командний характер, ідея кооператизму в суспільстві
підтримується силовими методами, а, отже, методика її реалізації потребує істотної
корекції. Під впливом цих факторів І. Витанович розпочинає посилено працювати над
збором і опрацюванням матеріалів про українську кооперацію. Як наслідок, 1964 р. у
Нью-Йорку українською мовою з’являється його книга «Історія українського
кооперативного руху» [3].
І. Витановичу доля дала можливість зазнати модернізаційних впливів
значно повнішою мірою, ніж переважній більшості його сучасників. Відповідно
центральною і найретельніше опрацьованою ним соціологічною теорією була теорія
модернізації.
Модернізація широко відкрила двері ідеї національно-державного влаштування світу, зродивши тим самим у найширших українських верствах віру у відродження української державності. Сподівання на відновлення соборної української
держави багато років живило діяльність і творчість І. Витановича («Історія українського кооперативного руху», «Соціально-економічні ідеї в змаганнях галицьких
українців на переломі ХІХ-ХХ ст.»). подальший оптимістичний прогноз для розвитку
українства можливий лише у тісному зв’язку зі світовими міжнародними
структурами. І. Витанович вірить у консолідаційну силу господарських зв’язків і
стоїть на необхідності розбудови кооперативного сектора економіки. Серед факторів,
що ослаблюють просування українського етносу до державницької мети, І. Витанович
називає «аграрну перелюдненість» українських земель, протистояння місто-село і,
головне, — недостатню сконсолідованість і структурованість українського етносу. «У
вислузі історичних обставин його соціальна структура зазнала величезних втрат тих
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суспільних сил, які мали особливу вагу в політичному провідництві, економічному
розвитку й національно-культурні творчості» [ 3, 15].
Схоже до М. Грушевського І. Витанович був переконаним прихильником
ідеї соборності України. Свідченням цьому епіграф до першого розділу «Історії
українського кооперативного руху» — фрагмент «Програми братства тарасівців» з
такою цитатою: «Жадні географічні межі не можуть роз’єднати одного народу».
Слабкість українського міщанства у середньовічну добу виступає у
І. Витановича основним фактором що відкинув українство на узбіччя європейського
поступу. Запроваджене в українських землях ХІV ст. магдебурзьке право протегувало
чужоземців й водночас дискримінувало український елемент. Зміцнити позицію
української спільноти у місті могло б широке запровадження грошової ренти у
господарстві, однак на противагу Західній Європі у сільському господарстві
українських земель домінувала оперта на високу родючість українських земель
відробіткова рента, що характеризувалася низькою господарською ефективністю й
визиском. Протистояння між містом і селом мало, з погляду І. Витановича, культурно-побутові, господарські, соціальні, національні корені. Економіст усвідомлював,
що українські землі - периферія розвинутих європейських суспільств. Іноетнічні
політичні еліти Австро-Угорської монархії та імперії Романових консервували в
українських землях станові привілеї великих землевласників, на противагу розвитку
українського суспільства, зацікавленого в індустріалізації національних територій [3,
1-79].
Розбудову інституту економіки в Україні І. Витанович пов’язує з розвитком
кооперації. Вона виступає у І. Витановича не лише самоціллю економічного життя,
економічним засобом, але й громадсько-виховною системою, сильними сторонами
якої є передусім чесність і орієнтованість на дотримання договірних зобов’язань.
Важливою передтечею розвитку кооперативного руху в українських землях вчений
вважає діяльність Кирило-Мефодіївського товариства, котре ідеалізувало громаду,
«сперту на принципах християнської моралі». Громада у І. Витановича є важливою
соціальною структурою, «найпотрібнішим практичним елементом самодіяльності
громадянства».
І. Витанович багато часу відводить пошуку конструктивних ідей, співзвучних з ідеями кооператизму. Кооператизм економічний має будуватися на кооператизмі національному. Невипадково І. Витанович згадує виступ А. Січинського на
перших зборах товариства «Просвіта» 1968 р. у якому читаємо: «Кожний нарід, що
хоче добитися самостійності і мусить передусім дбати про те, щоб нижчі верстви
суспільства піднести до тої ступени просвіти, щоб тяжча народна маса відчула себе
членом єдиного організму, відчула своє горожанське й національне достоїнство й
узнала потребу існування націй» [3, 76].
На історію І. Витанович дивиться як на ідеологічну науку, «політику,
перенесену в минуле». Він також звертає увагу «ідеологічну непідготованість
генерації, що мала вести за собою — тобто неуважність молоді до соціальноекономічного життя спільноти». Поширення дрібного здирництва, «накладництва»
перешкоджало розвитку здорових капіталістичних взаємин.
На думку І. Витановича, здорові ідеї «розвитку суспільства» проникають в
українські землі завдяки віденському студентському товариству «Січ». Він не оминає
нагоди підкреслити, що закріплення цих тенденцій відбулося в підавстрійській
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Україні завдяки наполегливій праці Володимира Навроцького охарактеризованого
М. Драгомановим як «наймудрішого народовця», котрий бачить шлях до консолідації
нації в налагодженні економічних зв’язків.
В числі тих, хто неустанно працював над поєднанням теорії прогресу з
практикою був І. Франко. У своїй діяльності в даному напрямі він відштовхувався від
драгоманівської тези щодо «щирости, простоти, постійности» у відносинах. І. Франко
(1886-1897) проводить понад 10 років «в наймах у сусідів». В цей період він доходить
до необхідності середніх господарств, «зорганізованих на основі кооперації».
Руссоїстська ідея про домінування на ринку середнього товаровиробника полонить
Каменяра. Як видно з Франкової критики книги Ю. Бачинського «Ukraina irredenta»,
він не схильний штучно прискорювати втілення лозунгу самостійної України.
Порятунок української нації у поєднанні передової ідеології та практики на
етичних засадах соціалізму. Як підкреслює І. Витанович, саме І. Франко,
відштовхуючись від драгоманівських ідей громадівського соціалізму, в 1886 р.,
формує своє бачення поступу: 1) відокремлення національної політики від
клерикалізму; 2) агітація за організацію ремісничих, сільськогосподарських,
кредитових та інших товариств, а також за просвітні і політичні та інші збори й
конгреси; 3) змагання за повну свободу слова й асоціацій [3, 16-35].
І. М.Грушевський, й І. Витанович єдині у тому, що політика як пріоритетний соціальний інститут була властива не всім періодам існування української
спільноти. Однак на всіх етапах існування українського етносу в національному
житті виразно простежувався соціальний і культурний процес. М. Грушевський,
згідно з візією І. Витановича, основну складову у структурі українського
націотворення бачить у соціально-економічному і культурному процесах. Виходячи з
засад економічного детермінізму, І. Витанович на противагу М. Грушевському
розглядає економіку як основне поле консолідації етнічних зв’язків, локус вироблення
етичних засад консолідації. У пошуках суспільного ідеалу , на думку І. Витановича,
найдалі всіх пішов М. Туган-Барановський ствердивши, що найвище природнє право
— це право на свободу. Відповідно свобода самовизначення особи — це найвища
суспільна цінність. Вищим досягненням людської спільноти є «гармонійне погодження свободи кожного із свободою всіх».
Слідуючи дюркгеймівській тезі про органічну солідарність, і М. Грушевський, і І. Витанович єдині в тому, що кооперація є «життєвою потребою народних
мас». Грушевський, створюючи Український соціологічний інституту, як стверджують багато дослідників, планував обчислити готовність українського етносу до
консолідації й державотворення. Виходячи із засад структурного функціоналізму,
І. Витанович вказував, що кооперація допоможе у: 1) відбудові соціальної структури
й модернізації українського народного господарства; 2) налагодженні контактів
України зі світом; 3) скріпленні національної солідарності; 4) у підготовці при
кооперативній роботі людей для громадської й державної праці [3, 590].
І. Витанович вже виразно вказує на причини невдач українських визвольних
змагань — недосконалість ринкових відносин за умов значного демографічного
перенасичення аграрного сектора, слабкість українського міщанства, виразний
етнічний зріз протистояння «місто-село», багатовікова практика протегування
чужинних елементів у правовій системі міст на українських територіях. Все це, на
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погляд І. Витановича, істотно ослаблювало прогрес українства в економічній сфері й
у галузі національного будівництва.
Цілком у модернізаційному дусі на противагу колоніальній політиці
титульних етносів І. Витанович протиставляє індустріалізацію на українських
теренах. Нагромадження коштів для індустріалізації — одне з завдань українського
кооперативного руху. «Кооперація це не тільки економічна самоціль, ні навіть не
виключно економічний засіб, але й громадсько-виховна система» — пише
І. Витанович у «Історії українського кооперативного руху». За цими рядками виразно
простежується мейовське трактування знаменитих «хоторнських експериментів» і
кейнсіанське бачення права держави виступати соціальним арбітром у економічній
сфері діяльності. І М. Грушевський, й І. Витанович значне місце у соціальних
процесах українства відводять громадам. Громада як впливовий об’єкт і суб’єкт
соціального життя починає трактуватися українськими науковцями з середини ХІХ
ст. І. М. Грушевський і І. Витанович вбачають у громадах специфічно українську
форму самодіяльності громадянства. І. Витанович навіть акцентує увагу на тому, що
у лоні українських громад починають стикатися три течії: 1) українсько-романтична;
2) космополітична; 3) самостійницька. Трактування «громади» як важливого об’єкта і
суб’єкта соціального життя характерне й для сучасної соціології. Ця думка особливо
виразно проводиться професорм Н. Черниш [13, 19].
Конфлікт «держава-самоуправна громада» виразно проступає і М. Грушевського, і у І.Витановича. І обидва вчені розв’язують його на користь
громадянської структури. Уривок І.Витановича зі статті «Уваги до методології й
історіософії М. Грушевського»: Розглядаючи суспільні відносини київської землі
після смерти Ярослава Мудрого, Грушевський слідкує головно за розвитком
взаємовідносин двох головних елементів соціальної структури: княжо-дружинним і
громадсько-самоуправним. Наперед цікаво вияснює Грушевський питання, чому до
смерти Ярослава помимо постійних обмежувань прав громади, не помічуємо проявів
соціальної боротьби. Щоб обмеження громадського ладу пройшло спокійно, це на
думку М. Грушевського, саме доказує, що дружинний елемент не прийшов тут
іззовні, лише розвинувся спокійно на місці історичних умов «полянської громади» [6,
38-40]. Подібний підхід зустрічаємо у І. Витановича, коли той цитує К. Паньківського:
«Кооперація, приймаючи державну поміч, тратить власну самодіяльність, стає
забавкою політики. Все це разом спричинює ослаблення почуття відповідальності,
яке становить силу кооперації» [3, 160]. Обидва вчені вагомим фактором становлення
етнічної спільноти вважають особистість. Цитуючи то ж К.Паньківського,
І. Витанович стверджує, що «в кооперативних об’єднаннях не капітал, але людина з
інтелігенцією, характером і вірою в будучність є творчою силою» [3, 161].
У такому контексті не може не привертати увагу розвиток ідеї українського
націотворення у М. Драгоманова, І. Франка, М. Грушевського і у віддаленій
ретроспективі І. Витановича.
1. М. Драгоманов основною площиною боротьби українства за самоствердження вважає право. Розвиток правових відносин у контексті розвитку світової
спільноти – ключ до успіху українства.
2. І. Франко націлює українство на боротьбу у різних площинах: політика,
економіка, культура, право. Схиляння у бік визначальної детермінанти – шлях до
занепаду.
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3. М. Грушевський не відкидає позицій попередників. Для нього основна
причина невдач українства — хиткість інституту культури. І на алтар української
культури він фактично кладе своє життя. Міцніша опора на народницькодемографічний підхід означає, що він повинен розділити долю більшості українства,
тобто радянської України.
4. Свідомість, як фактор державотворення, починає трактуватися у науці
лише другої половини ХІХ ст. І це положення на озброєння бере на озброєння
І. Витанович, публікуючи свою статтю «Від панщини до державної свідомості.
Бучаччина на тлі змагань та органічної праці галицьких українців» [2, 829-847]. За
рівнем свідомості Україна готова до державотворення – висновок І. Витановича на
початку 1970-х рр.
5. М. Драгоманов, І. Франко, М. Грушевський і І. Витанович шукають не
одну, а щонайменше дві точки опори українства. Отже, рівень їхнього мислення
дилема – методологічна формула котрої була виведена у ІІ половині ХХ століття.
Латентність діяльності змушує їх на рівень випереджати свій час.
Отже, основною проблемою теоретичних пошуків М. Грушевського та
І. Витановича був пошук розв’язання «українського питання» у контексті розвитку
соціології. Основною точкою побудови ідеологеми М. Грушевського була класична
соціологічна традиція. І. Витанович основною проблемою українства вважав
проблему структурування українського суспільства. Вирішити її вважав можливим
шляхом розвитку кооперативного сектора економіки, який згладжував основну
суперечність епохи «індивідуалізм-колективізм». Точка відштовхування І. Витановича
– структурний функціоналізм та зрощені на його ґрунті модернізаційні теорії. Разом
ці соціологічні підходи не залишали у вченого сумнівів щодо становлення держави
Україна.
Усе вищесказане дозволяє дійти висновку, що українська нація постала
інструментальним способом. Методологічною опорою свого становлення мала
соціологію. За рішучим невизнанням соціології «радянською наукою» стояла не лише
боязнь підриву ідеології, але й страх перед загрозою наростання національного
сепаратизму.
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ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ІЛЛІ ВИТАНОВИЧА У
МАТЕРІАЛАХ ГЛОБАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
У статті проаналізовано інформацію у глобальній мережі Інтернет про життя та
діяльність визначного теоретика та історика української кооперації Іллі Витановича.
Ключові слова: Витанович Ілля, сайт, глобальна мережа Інтернет.
The article analyzes the information in the global Internet about the life of an outstanding
theorist and historian of Ukrainian cooperation Elias Vytanovycha.
Key words: Elijah Vytanovych, site, the Internet.

Слово «Інтернет» увійшло до нашого лексикону порівняно не так давно.
Однак за останні роки кількість користувачів глобальної мережі Інтернет у всьому
світі постійно збільшується. Сьогодні її соціальна роль значно зросла. Порівняно із
вже звичними засобами передачі інформації, такими як телебачення чи
радіомовлення, Інтернет є новим видом медіуму з унікальними характеристиками.
Унікальність цієї мережі полягає у тому, що вона функціонує не тільки як звичайний
транслятор, тобто поширювач інформації, але до того ж є комунікаційним засобом
для спілкування між людьми. Постійне використання інформаційних електронних
ресурсів Інтернет стало необхідністю в усіх галузях людської діяльності. Інтернетресурси – це важливий фактор розвитку інтелектуального потенціалу, важливе
джерело нової, соціально важливої інформації. Поширення сучасних інформаційних
технологій вплинуло на всі сфери суспільного життя, стало глобальним фактором
цивілізаційного розвитку.
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Метою роботи був пошук і аналіз в глобальній мережі Інтернет
інформаційних матеріалів про життєвий шлях та творчу спадщину українського
економіста, історика, соціолога, кооператора і громадського діяча Іллі Витановича.
Серед пошукових систем у мережі Інтернет було вибрано «Google» як таку,
що має найбільш зручні та гнучкі підходи до виявлення замовленого матеріалу. Інші
системи на пошук по ключовому слову видавали матеріали, які були менш
важливими або не відповідали змісту пошукового слова.
Система «Google» впродовж вересня – жовтня цього року представила
близько 600 електронних сторінок. Окремі з них, які мають важливу інформацію про
життя та діяльність Іллі Витановича, було досліджено більш детально. Серед них
представлено такі.
Наукове товариство імені Шевченка у Нью-Йорку. На сайті розміщена
коротенька інформація про документи, які зберігаються в архіві НТШ у Нью-Йорку.
Всього налічується понад 120 фондів, в яких є матеріали про українських поетів,
бібліографів, літературознавців, громадських і політичних діячів тощо. Серед них
збережено документи Іллі Витановича. Зокрема, на сайті є повідомлення наступного
змісту: «Витанович, Ілля, 1899–1973, історик, педагог, кооператор. Архів складається
з чотирьох течок, в яких розміщено 508 документів» [1]. На жаль, не вказано, що це за
матеріали, до якого періоду вони відносяться і т. ін. Зважаючи на це, автор статті
написав лист до НТШ у Нью-Йорку з проханням надати інформацію про цей архів
[2]. З відповіддю не забарилися. 22 жовтня 2009 р. отримано лист від архівіста
Катерини Давиденко. У ньому зазначалося, що в архіві Іллі Витановича містяться такі
матеріали:
1. Автобіографія і спомини (недатований рукопис).
2. Матеріали до хроніки НТШ періоду 1901-1932 рр. (рукописні нотатки і
чернетки).
3. Писання на різні теми, 1930-1960 рр. (рукописи, машинописи, вирізки,
друковані матеріали).
4. Чотири листи, 1959-1973 рр. (рукописи, машинописи).
5. Нотатки (недатовані) [3].
Український Центр. Освітньо-інформаційний ресурс. Пошук було проведено по розділах «Бібліотека», «Історична тематика», «Петро Дужий». На сайті поміщено вже опубліковані спогади Петра Дужого [4], які ввійшли до двотомника
«Українська справа вчора і сьогодні. (Збірник статей, спогадів)» [5]. Петро Дужий у
спогадах пише про своє навчання у Львівській Академії Закордонної Торгівлі. Саме
тут впродовж 1937-1938 рр. Ілля Витанович проводив зі студентами зустрічі-лекції з
коооперації. З цього приводу Петро Дужий писав: «Протягом 1937-1938 рр. такі
зустрічі-лекції, особливо при співучасті у них пана [Іллі] Витановича, відбувалися,
студенти мали нагоду «з перших рук» довідатися про нашу кооперацію, про всі сфери
нашого економічного життя».
Львівський національний університет імені Івана Франка. Пошук здійснено
по розділах «Наукові установи», «Інститут історичних досліджень», «Україна
модерна». На сайті опубліковано листування Івана Лисяка-Рудницького й Романа
Роздольського [6]. На думку Ярослава Грицака та Івана-Павла Химки, публікація цих
22 листів повинна послужити активізації досліджень творчості названих істориків і
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передовсім – Р. Роздольського. Бо якщо твори І. Лисяка-Рудницького широко
спопуляризовані і знайшли заслужене визнання в сучасній Україні, то ім’я
Р. Роздольського досі залишається маловідомим. У радянські часи його праці, зі
зрозумілих причин, замовчувалися. Прізвище його не згадувалось навіть там, де
потрібно було би згадати. Наприклад, 1974 p. y Києві вийшов друком збірник
документів «Класова боротьба селянства Східної Галичини (1772–1849)», де доволі
часто цитуються матеріали з двотомника Р. Роздольського «Stosunki poddańcze w
dawnej Galicji», але жодного разу не згадується прізвище автора. Звісно, про
Р. Роздольського не було статей ні в «Українській Радянській Енциклопедії», ні в
«Радянській Енциклопедії Історії України». Коли ж його ім’я все-таки згадували, то з
обов’язковими у такому разі риторичними фігурами. Як не парадоксально, але цей
видатний український марксистський мислитель був набагато відоміший на
«капіталістичному» Заході, ніж у СРСР.
Роман Роздольський у листах до Івана Лисяка-Рудницького писав про те, що
Управа Української Вільної Академії Наук у США (УВАН) попросила його
підготувати чергову історичну конференцію, що повинна була відбутися у червні
1967 р. Його наміром було присвятити конференцію питанням новітньої історії
Галичини. З огляду на це Роман Роздольський звернувся з відповідним проханням до
багатьох вчених, в тому числі і до Іллі Витановича. Про останнього йдеться у
чотирьох листах, а саме від 30 вересня 1966 р., 16 жовтня 1966 p., 18 листопада
1966 р., 27 квітня 1967 р.
У листі, датованому 18 листопада 1966 р., Роман Роздольський писав:
«Сьогодні мені приємно поінформувати Вас, що програма історичної конференції
вже зложена. Виглядає вона наступне: 1. Мирослав Лабунька, «Церковна політика
австрійського просвіченого абсолютизму в Галичині». 2. Роман Роздольський,
«Галицькі селянські посли в австрійському парляменті 1848-49 року». 3. Іван ЛисякРудницький, «Українська політична думка в Галичині сто років тому». (Хочу
розповісти про австро-польську угоду 1867 р. та про політичні позиції тогочасних
«старорусинів» і народовців, до чого в мене є деякі цікаві матеріяли). 4. Ілля
Витанович, «Проблема еміграції, у зв’язку з національною й соціяльною боротьбою в
Галичині кінця ХІХ – початку XX століття». 5. Кость Паньківський, «Спогади про
українських галицьких політиків покоління з-перед першої світової війни». – Мені
здається, що це інтересна програма та що можна надіятися, що конференція пройде
успішно. – Як я Вам писав раніше, конференція передбачена на половину червня,
себто негайно після закінчення академічного року й ще заки пічнеться огірковий
сезон».
У листі від 27 квітня 1967 р. Роман Роздольський зазначав: «Я Вам раніше
писав про пляновану програму конференції. В неї довелося внести деякі зміни й вона
виглядає тепер так. Субота, 17 червня: 1. Мирослав Лабунька, “Церковна політика
австрійського просвіченого абсолютизму в Галичині»; 2. Роман Роздольський,
«Селянські посли в Галичині в австрійському парляменті 1848-49 року»; 3. Іван
Лисяк-Рудницький, «Австрійсько-польський компроміс 1867 року та українська
політична думка». Неділя, 18 червня: Леонід Рудницький, «Еволюція світогляду Івана
Франка у світлі його перекладацької діяльносте»; 4. Ілля Витанович, тема доповіді
досі не устійнена, але вона стосуватиметься економічного стану Галичини на
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переломі століття; 5. Степан Ріпецький, “Політична думка українського січового
стрілецтва”.
Архіви України. Офіційний веб-сайт Державного комітету архівів України.
Серед електронних видань поміщена книга відомого українського історика-емігранта,
вихованця і викладача Київського університету Олександра Оглоблина (1899-1992 рр.)
«Українська історіографія. 1917–1956» [7]. Передмову до неї та ґрунтовні примітки
написав доктор історичних наук Ігор Верба. У монографії простежено поступ
національної історичної думки за 1917–1956 рр. як в Україні, так і поза її межами.
Автор був безпосереднім свідком тих подій. Його праця – це своєрідні спогади про ті
роки. В ній показані основні історичні школи в галузі історії України 1920-х рр.
(М. Грушевського, Д. Багалія, М. Слабченка, М. Василенка, М. Яворського),
проаналізовано процес їх нищення. В роботі згадані сотні імен репресованих вчених,
дається стисла характеристика багатьом історичним процесам. Закордоном
монографія була видана всього один раз у 1957 р. англійською мовою. Вона
розрахована насамперед на науковців, викладачів і студентів, а також буде цікава
всім, кому не байдужа історія України. Переклад зроблено за виданням: Olexander
Ohloblyn. Ukrainian Historiography. 1917–1956 // The Annals of the Ukrainian Academy
of Arts and Sciences in the U.S. – New York, 1957. – Vol. V–VI.
Монографія складається з чотирьох розділів: «Українська історіографія в
Наддніпрянській Україні», «Українська історіографія в Галичині», «Історіографія
Карпатської України», «Українська історіографія за межами України». Серед
поданого матеріалу є згадки про Іллю Витановича. Зокрема, про те, що він у 1938 р.
був головою комісії новітньої історії України у складі історично-філософського
відділення Наукового товариства ім. Шевченка, у 1943-1944 рр. у Львові брав участь
у наукових зібраннях українських істориків під головуванням професора Івана
Крип’якевича та ін. О. Оглоблин відзначив праці Іллі Витановича «Історія і сучасний
стан західно-українського села» (Подєбради, 1935 р.) та нариси з історії соціальнополітичної думки на Україні у ХІХ – ХХ ст., присвячені О. Русову, М. ТуганБарановському та В. Навроцькому [8].
Інститут історії України Національної Академії Наук України. На сайті
представлена біограма Іллі Витановича авторства В. І. Марочка [9]. В ній зазначено:
«ВИТАНОВИЧ Iлля (09.08.1899–30.12.1973) – український економіст, історик,
соціолог, кооператор і громадський діяч. Народився в с. Бурштин. Навчався в
українській гімназії м. Рогатин. 1914 пристав до Легіону Українських січових
стрільців, 1918-20 – старшина Української Галицької армії. 1923-27 – студент
Львівського університету. Здобув ступінь д-ра філософії за дисертацію «Аграрна
політика Галицького сойму в справах крайових бюджетів 1861–1914”. Учителював в
українських середніх школах (1927-37), очолював Кооперативний ліцей у Львові
(1937-39), працював одночасно в установах української кооперації Галичини, а також
у різних кооперативних видавництвах. Виїхав зі Львова 1939, перебував у Кракові
(1940-41). З 1944 – у Німеччині, професор Українського технічного господарського
інституту та Українського вільного університету в Мюнхені (1946-49). Переїхав до
США. Жив у Чикаго (штат Iллінойс) та Берклі Гейті (штат Нью-Джерсі). Дійсний
член НТШ, брав активну участь у підготовці «Енциклопедії українознавства», в тому
числі англійською мовою (1963-71). Автор праць з історії економіки сільського
господарства, торгівлі, кооперації, соціології.
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Твори: В. Навроцький. Б/м, 1934; Як народжувався кооперативний рух у
Галичині. Львів, 1936; О. Русов у взаєминах з Наддніпрянщиною. Львів, 1937; Кость
Паньківський – ідеаліст громадської праці. Нью-Йорк, 1955; Iсторія українського
кооперативного руху. Нью-Йорк, 1963.
Крім цього, представлено фотографію Іллі Витановича. Вона є чи не єдиною
в мережі Інтернет. Стаття В. І. Марочка, опублікована у першому томі «Енциклопедія
історії України» [10], містить неточності. Зокрема, праця «Iсторія українського
кооперативного руху» видана у Нью-Йорку не у 1963 р., як пише автор, а у 1964 р.
На цьому ж сайті міститься повідомлення про книгу «Українські історики
ХХ століття: Біобібліографічний довідник» [11]. Зокрема є інформація, що у випуску
2, частині 3 є стаття про Іллю Витановича [12]. Довідник вийшов друком у Києві 2006
р. Видання підготував Інститут історії України НАН України (Серія «Українські
історики»). Дані до довідника були зібрані станом на 2004-2005 рр. Редколегія:
В. А. Смолій (головний редактор), В. М. Даниленко (заступник головного редактора),
Л. Ф. Шепель (відповідальний секретар), С. І. Білокінь, М. Ф. Дмитрієнко, І. І. Дробот,
Я. Д. Ісаєвич, М. Ф. Котляр, С. В. Кульчицький, Ю. І. Макар, Ю. А. Пінчук, О. П. Реєнт,
В. Ф. Репринцев, О. С. Рубльов, А. Г. Слюсаренко, Д. В. Табачник, П. П. Толочко,
П. Т. Тронько, Т. В. Чухліб. Автори: С. С. Батуріна, О. Г. Бажан, С. І. Білокінь,
С. М. Блащук, П. М. Бондарчук, Н. Ф. Васильєва, І. В. Верба, Н. О. Герасименко,
Г. П. Герасимова, В. М. Даниленко, О. В. Каряка, О. О. Ковальчук, В. О. Крупина,
О. В. Малюта, Л. Я. Муха, С. С. Падалка, О. П. Рабенчук, Г. Я. Рудий, Л. І. Стрельська,
Г. В. Стрельський, Ю. А. Черченко, В. П. Швидкий, Л. В. Шевченко, Л. Ф. Шепель,
О. В. Юркова, С. Л. Юсов, О. В. Янковська, О. В. Ясь. Науково-допоміжну роботу
виконали Н. Ф. Васильєва та Л. Ф. Шепель. Набір підготувала Н. Ф. Васильєва.
Видання розраховане на суспільствознавців, викладачів ВНЗ, учителів, студентів та
усіх, хто цікавиться історією історичної науки.
Книгарня «Горизонт». Розміщено окремі статті із одинадцятитомної «Енциклопедії українознавства». Серед них є про Іллю Витановича [13]: «Витанович Ілля
(*1899), історик, педагог і кооператор; д. чл. НТШ. 1937–40 дир. Кооп. Ліцею у
Львові, з 1946 проф. УТГІ, тепер в ЗДА. Праці з екон. історії, зокрема з історії
кооперації, м. ін. «Monografia rodziny robotniczej» (1926), «Торг. й воєнні шляхи через
карпатські провали в середньовіччі», «В. Навроцький» (1934), “О. Русов у взаєминах
Галичини з Наддніпрянщиною” (1937), ряд статтей в екон. пресі» [14].
Львівська комерційна академія. Пошук було проведено по розділах
«Підрозділи», «Кафедри», «Кафедра історії та політології». В останньому є перелік
праць завідувача кафедри історії і політології, доктора історичних наук, професора
С. Д. Гелея [15]. Три статті з них присвячено життєпису та аналізу наукової
спадщини Іллі Витановича [16], а саме:
Ілля Витанович – видатний історик українського кооперативного руху //
Рогатинська земля: історія та сучасність. Матеріали другої наукової конференції. –
Рогатин, 26–27 березня 1999 р. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка,
2001. – С. 90–102.
Козацька тема у науковій спадщині Іллі Витановича // Козацтво в
українському суспільстві: минуле, сучасне, майбутнє. Матеріали науково-практичної
конференції 27 вересня 2005 р. – Львів, 2005. – С. 61–71.
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Життєпис Іллі Витановича на тлі епохи (дитячі та юнацькі роки, перші
кроки в науці) // Вісті. Діловий випуск. – Київ: Центральна спілка споживчих
товариств України, 2006. – Ч. 44 (400). – 3 листопада. – С. 1–16.
Варто зауважити, що у переліку праць не зазначено інших публікацій
С. Д. Гелея про Іллю Витановича [17].
Сіверянський літопис. Всеукраїнський науковий журнал. Міститься розвідка, яку у 2005 р. написав Віталій Голець «Кооперація і НЕП (історіографічний
огляд)» [18]. Мета публікації: визначити основні напрями дослідження кооперативного руху в умовах нової економічної політики в 20-х рр. ХХ ст. та показати
важливість цієї проблеми для розвитку економіки незалежної української держави.
Історію вивчення кооперативного руху Північного Лівобережжя України в
період НЕПу автор умовно роподілив на чотири якісно відмінні один від одного
етапи. Перший етап – 20-ті рр. ХХ ст, другий – 30-ті – середина 50-х рр., третій –
друга половина 50-х – 80-ті рр., четвертий – кін. 80-х – початок 90-х рр ХХ ст. На
його думку, третій етап характеризувався тим, що критика культу особи Сталіна
позитивно вплинула на якість наукових досліджень, позбавила їх не тільки цитатноілюстративного викладу матеріалу, але й дозволила залучити в науковий обіг значні
масиви фактичного матеріалу, зробити відповідні спостереження й узагальнення.
Однак глибокого аналізу всього комплексу питань кооперативного будівництва за
часів радянської історії зроблено не було. Більшість досліджень рясніли
ідеологічними штампами, висновками про загострення класової боротьби та про
зміцнення ролі партії й держави в керівництві кооперацією. Окрему групу
дослідників українського кооперативного руху складають історики діаспори, серед
яких чільне місце належить І. Витановичу та О. Моргуну. Вони вводять у науковий
обіг нові, невідомі вітчизняним історикам джерела, що дозволяють зробити
принципово важливі висновки щодо характеру і особливостей періодизації та темпів
розвитку української кооперації. Віталій Голець посилається на працю Іллі
Витановича «Історія Українського кооперативного руху».
Бібліотеки Рогатинщини. Івано-Франківська область. Пошук було проведено по розділах «Бази даних», «Постаті краю». Серед останніх на сайті міститься
інформація про Богдана Бандеру, Іллю Витановича, Михайла Галущинського, Романа
Грицая, Михайла Зобківа, Степана Качалу, Івана Крип’якевича, Миколу Новака,
Роксолану, Дениса Теліщука та Романа Чайковського. Про Іллю Витановича
представлена стаття Романа Береста «Ілля Витанович – історик української
кооперації» [19]. Свого часу вона була опублікована у 1995 р. у збірнику
«Рогатинська земля: історія та сучасність» [20].
У статті Роман Берест справедливо зазначив, що імена багатьох синів і
дочок України, які до останнього свого подиху боролися за незалежність та волю
своєї держави, ще і сьогодні для нас залишаються невідомими. Одним із них є Ілля
Витанович – виходець із Рогатинщини, відомий в діаспорі історик, економіст,
науковець, дійсний член – засновник Українського Історичного Товариства,
довголітній голова його контрольної комісії, автор численних наукових досліджень з
історії кооперативного руху в Західній Україні. Роман Берест твердив, що
І. Витановичу належить більше трьох сотень наукових праць та досліджень, які в
основному присвячені історії, теорії та проблемам розвитку кооперативного руху в
Україні. Найбільш цінними його дослідженнями є: «Монографія робітничої родини»
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(1930 р.), «Кооперативна республіка» (1935 р.), «Західноукраїнське село, його студія і
сучасний стан» (1935 р.), «Історія народного господарства» (1947 р.) та ін. Витанович
також активно співпрацював щодо випуску і «Енциклопедії Українознавства», яка
вийшла в українському та англомовному варіанті видання.
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя. На
сайті опублікована стаття О. Вербової «До питання про західноукраїнський досвід
творення національного купецько-промислового стану у міжвоєнний період» [21]. В
ній окреслено основні ідейно-політичні та практичні засади витворення купецькопромислового стану у міжвоєнній Галичині. Акцентується увага на тому, що цей
досвід є актуальним у контексті витворення сучасної моделі реформ в Україні.
О. Вербова твердила, що невдача визвольних змагань 1917-1921 рр. та
окупація Галичини Польщею не зламали державотворчого духу українства. Без надії
на будь-яку допомогу з боку польського уряду українські патріоти, переважно
учасники визвольних змагань, засобами кооперації та організації приватного
купецького і промислового руху змогли повернути віру народу у самого себе та у свої
власні сили. Цю тезу О. Вербова підтвердила цитатою із книги Іллі Витановича
«Історія українського кооперативного руху», в якій зазначено: «Сама політична
боротьба, продовжування її дуже обмежених легальних форм в посталій таємній
революційній організації УВО не могли мати успіху без організації громадськоекономічної самодопомоги. Без неї й політична боротьба могла переходити в акти
розпуки, які давали б ворогам нагоду репресувати населення та далі його
винищувати».
У публікації, крім цієї праці, використано статтю Іллі Витановича
«Соціальні та економічні ідеї у змаганнях галицьких українців на переломі ХІХ і ХХ
віків», опубліковану 1970 р. у 21 томі Наукових Записок Українського ТехнічногоГосподарського інституту у Нью-Йорку.
Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. На сайті розміщена
стаття кандидата економічних наук О. Вербової «Кость Паньківський – фундатор
кооперативно-економічної науки в Галичині» [22]. У ній аналізується кооперативноекономічна спрадщина одного із чільних репрезентантів національного господарського руху на межі ХІХ–ХХ ст. Костя Паньківського. Акцентується увага на його
діяльності над створенням журналу «Економіст». Автор твердить, що серед
феноменів національної і світової економічної культури особливе місце належить
українській кооперації кінця ХІХ – поч. ХХ ст. як явищу інституціональному.
Поневолене українство прагнуло акумулювати у цьому русі усю приспану століттями
енергію національної та господарської самоідентифікації. Українська історикоекономічна думка, що починає відроджуватися на посттоталітарному румовищі,
робить лише перші кроки у справі адекватної оцінки цього феномена та, особливо,
персоналій, що спричинилися до його появи, своїм інтелектуальним, громадським та
організаційним подвижництвом. Біля джерел цієї важливої справи стояли
безпосередні учасники національного господарського руху в Західній Україні, які
започаткували у середині тридцятих років минулого століття в «Товаристві
Українських Кооператорів» видання «серії монографій про заслужених громадян на
полі нашої т. зв. «органічної праці» – зокрема про піонерів українського
кооперативного руху: професора Михайла Туган-Барановського, Григорія Галагана,
братів Симиренків, Володимира Навроцького, Миколу Левитського, Василя
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Нагірного, Василя Доманицького, Євгена Олесницького, Івана Петрушевича й інших,
та між ними і про Костя Паньківського».
О. Вербова зазначає, що серед постатей, які заслуговують на окреме
монографічне дослідження, є постать видатного кооператора та громадського діяча
Костя Паньківського. Аналізуючи історіографію проблеми, автор пише, що
«Невелику за обсягом монографію, присвячену цій видатній особі написав автор
фундаментальної «Історії кооперативного руху» Ілля Витанович. Як згадував він у
передмові до дослідження: «Написав я цю монографію на підставі його записок і
листування, що зберігалися в архівах НТШ і Центробанку (колишнього Краєвого
Союзу Кредитового) у Львові, на підставі спогадів про нього його співробітників –
зокрема Андрія Жука, на підставі згадок наших діячів у їх мемуарах і пресі та на
підставі статей самого Паньківського в кооперативних і некооперативних виданнях».
У статті використано працю Іллі Витановича «Паньківський Кость –
ідеаліст громадської праці і віри у власні сили народу (15.ІV.1855 – 16.ХІ.1915)»,
видану 1954 р. у Нью-Йорку. Зокрема, наведено ряд цитат із цієї книги. Зазначимо,
що О. Вербова дещо применшила внесок Іллі Витановича у дослідженні життєвого та
творчого шляху Костя Паньківського. «Невелика за обсягом монографія» Іллі
Витановича складається із 243 сторінок.
Присвячується 450-річчю міста Бурштина 1554-2004. Авторські права на
інформацію належать Зеновію Федунківу. Пошук здійснено по розділах «Історія»,
«Перша світова війна», «Власники міста», «Яблоновські». Сторінка містить
інформацію про Бурштин і його околиці під час Першої світової, польськоукраїнської та польсько-більшовицької воєн. Серед іншого зазначено: «Біля
п’ятдесяти бурштинців воювали в рядах Бережанської бригади УГА з польськими
загарбниками. Серед них: сотники Теофіль Скасків й Степан Николайко, четарі Ілля
Витанович й Степан Фардига, стрільці Василь Василенко, Михайло Волошин, Іван
Гой, Василь Івахів, Михайло Керик, Олекса Кобель, Михайло Котик, Андрій
Маліновський, Остап Николайко, Олекса Савчак, Остап Савчак, Володимир
Хованець, Степан Шпак та інші» [23]. Крім цього, на сайті аналізується історія
Бурштина у другій половині ХІХ ст. Увага звернена на розповсюдження пияцтва. Для
підтвердження сказаного наводиться цитата із однієї з праць Іллі Витановича, в якій
зазначалося: «Шинок-корчма стали головними установами села. Вони стояли в селі і
за селом, на роздоріжжях, під лісом, біля млина й обов’язково недалеко від церкви.
Довгі роки корчма була місцем розваги сільської спільноти, старого і малого,
чоловіків і жінок» [24].
Галичина. Сайт, упорядником якого є Роман Король, має на меті «зробити
доступнішими для широкого загалу цінні твори, які відзначуються науковістю і
кмітливістю їхніх авторів. Це тим більш важливо, що вони вже давно вийшли з обігу і
тепер їх трудно знайти». Розміщено фрагмент книги «Українське Січове Стрілецтво і
мазепинська ідея», яка вийшла друком у 1974 р. з нагоди 60-річчя створення Легіону
Українських Січових Стрільців [25]. У ній міститься доповідь Івана Поритка
«Братство Українських Січових Стрільців. В 60-річчя УСС». В останній подана така
інформація: «Безпосередньо після збройної боротьби і ліквідації українських
формацій, Українські Січові Стрільці (УСС) не заломлюються, а активно
включаються в нові методи визвольних змагань. Вони стають провідними членами
підпільної Української Військової Організації (УВО) – Андрій Мельник, Роман
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Сушко, Дмитро Паліїв, Богдан Гнатевич, Осип Навроцький і ін. – не називаємо тих,
що живуть на рідних землях. УСС-і входять у всі ділянки громадської праці – даючи
там творчу ініціативу у відзисканні втраченого. […]. В культурно-виховній ділянці
працювали УСС: Михайло Галущинський, д-р Никифор Гірняк, Северин Левицький,
Микола Угрин-Безгрішний, Олена Степанів-Дашкевич, Василь Ратич, д-р Лука Луців,
Андрій Букета, Олег Калитовський, Стефан Глушко, Іван Вербяний, Іван Баран,
Ярослав Барнич, д-р Петро Біланюк, іван Білоус, д-р Юліян Васиян, Микола Величко,
д-р Ілля Витанович, д-р Володимир Калина, Мирон Дольницький, Мирон
Заклинський, д-р Сава Никифоряк, Роман Чубатий, іван Недільський, Василь
Кривоус, Іван Мурин і багато інших. Вони своєю працею в значній мірі причинилися
до національного виховання нашої молоді».
Історико-краєзнавчий проект Жнибороди–Бучаччина–Тернопілля. Пошук
здійснено по розділах «Бучаччина», «Історія», «Бучач і Бучаччина». Виявлено, що на
сайті в електронному варіанті розміщено частину статей із історико-мемуарного
збірника «Бучач і Бучаччина», який вийшов друком у 1972 р. у Нью Йорку, Лондоні,
Парижі, Сіднею, Торонто (друкарня Української Видавничої Спілки в Лондоні).
Редакційна Колегія: Михайло Островерха – головний редактор, Степан Шипилявий –
координатор, д-р Роман Барановський, Іван Бобик, Іван Боднарук, Петро
Рогатинський – члени. Видавничий Комітет: Михайло Крижанівський – голова, Іван
Винник – заступник голови, д-р Володимир Соханівський – заступник голови,
Володимир Колцьо – секретар, Марія Крижанівська – скарбник, Тарас Баран – член,
мґр. Михайло Білоскурський – член. Невдовзі на сайті має з’явитися в електронному
варіанті стаття Іллі Витановича, надрукована у цьому збірнику, “Від панщини до
державної свідомости” [26].
Самопоміч. Українсько-Американська Федеральна Кредитова Спілка. З
нагоди 50-річчя спілки було видано брошуру «Золотий ювілей. Українська
Федеральна Кредитова Каса. Самопоміч. 1951-2001» обсягом 27 сторінок. З неї
довідуємося про Іллю Витановича [27]. Ось, що з цього приводу зазначено у виданні:
«12-го травня 1951 р. десять відважних осіб взялися за створення нової
фінансової установи для української громади міста Чікаґо, ставлячи свої підписи на
організаційному сертифікаті Федеральної Кредитової Каси «Самопоміч». Ці
кооперативні діячі – це: Антін Артемович, Александр Атановсъкий, Богдан
Білинський, Ілля Витанович, Осип Дацко, Григорій Масник, Роман Мицик, Степан
Самбірський, Ілля Сем’янчук Володимир Тимцюрак.
Сертифікат був прийнятий директором Федерального Бюра Кредитових
Спілок 20-го червня. Основоположні Збори Федеральної Кредитової Каси «Самопоміч» відбулися 2-го липня 1951 р. Представник Ліги Кредитових Спілок Іллінойс,
William T. Breitzke, вручив новій кредитовій спілці федеральний статут № 7346. На
Президента і голову Дирекції обрано Іллю Сем’янчука, а на позицію Фінансового
Референта-Управителя призначено Омеляна Плешкевича.
Приміщення кредитівки було на другому поверсі будинку т. зв. «Бесіди»
при 2408 W. Chicago Avenue. Від 2-го липня 1951 р. до 31 грудня 1953 р., два з
половиною року, члени Дирекції допомагали обслуговувати членів: відкривали конта,
приймали вклади, підраховували дивіденди – все на добровільній засаді. Після
робочого дня, Фінансовий Референт забирав з собою додому папку всіх транзакцій і
відповідно оформляв документацію, у вільних хвилинах, після цілоденної праці на
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фабриці. З кінцем 1953 р. було вже понад 600 членів-ощадників та понад 80 членівборжників.
Федеральна ревізійна агенція кредитнових спілок NCUA (National Credit
Union Аdministration) ретельно слідкувала за політикою і всіма операціями нової
установи. З ростом послуг, поволі розширено приміщення Каси в «Бесіді». Ревізори
NCUA висловили домагання прийняти сталого працівника, і 1953 р. Омелян
Плешкевич став отримувати заплату як Управитель кредитівки. 1955 р., коли було
вже майже 650,000 дол. в активах і 1100 членів, довелося затруднити ще двох сталих
працівників».
На восьмій сторінці видання поміщено організаційний сертифікат
Федеральної Кредитової Каси «Самопоміч», на якому є підпис Іллі Витановича та
адреса, за якою він проживав: 819 N. Rockwell Street, Chicago, Illinois.
Наукове товариство імені Шевченка. Пошук було проведено по розділах
«Публікації», «Енциклопедії». На сайті розміщено попередній перелік гасел
енциклопедії НТШ. Проект створений у Львові у 2007 р. Серед гасел в енциклопедії
планується подати біографічну довідку про дійсного члена НТШ Іллю Витановича
[28].
Видавництво «Знання». Знаходиться у Києві на вул. Стрілецькій, 28. Пошук
здійснено по розділах «Книги», «Економічні науки». На сайті міститься повідомлення
про книгу “Українська економічна думка. Хрестоматія, упорядником якої був
С. М. Злупко [29]. У хрестоматії зібрано основні пам’ятки української економічної
думки, що публікувалися українською, латинською, грецькою, англійською, італійською, німецькою, російською мовами. Вони дають змогу за першоджерелами простежити еволюцію економічної думки в Україні від найдавніших часів до сучасності.
Пропоноване видання не має аналогів у ближніх і дальніх сусідів ні за композицією,
ні за теоретичним багатством. Наведені у хрестоматії твори Анахарсія, Данила
Заточеника, Станіслава Оріховського-Роксолана, Івана Вишенського, Феофана
Прокоповича, Семена Десницького, Василя Каразіна, Михайла Балудянського,
Дмитра Журавського, Івана Вернадського, Миколи Бунге, Тадея Рильського, Миколи
Зібера, Афіногена Антоновича, Сергія Подолинського, Володимира Барвінського,
Миколи Яснопольського, Григорія Цехановецького, Лева Федоровича, Михайла
Алексєєнка, Дмитра Піхно, Володимира Навроцького, Івана Франка, Андрея
Шептицького, В'ячеслава Будзиновського, Олександра Миклашевського, Романа
Орженцького, Олександра Білімовича, Михайла Туган-Барановського, Юліана
Бачинського, Костянтина Воблого, Євгена Слуцького, Павла Чомпи, Бориса Мартоса,
Федора Щербини, Михайла Птухи, Володимира Тимошенка, Константина Кононенка,
Євгена Гловінського, Євгена Храпливого, Іллі Витановича, Олександра Мицюка,
Всеволода Голубничого, Миколи Руденка подані зі збереженням стилістики,
орфографії та пунктуації першоджерел. Книга розрахована на викладачів, аспірантів,
магістрів і студентів економічного профілю, всіх тих, хто цікавиться національною
економічною культурою, бере активну участь у розбудові Української держави. У
хрестоматії на сторінках 624-641 поміщено витяг з праці Іллі Витановича «Історія
українського кооперативного руху» [30].
Фундація святого Володимира Хрестителя Київської Руси у Кракові. Метою
Фундації, зареєстрованої в Міністерстві Культури і Мистецтва 21 червня 1989 року, є
створення Центру Української Науки і Культури для сприяння і популяризації науки
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та християнської культури в Польщі, а також діяльність на справу польськоукраїнського зближення. Знаходиться на вул. Канонічній, 15. При ній діє
українознавча бібліотека, яка налічує близько 9.000 томів. У бібіліотеці зберігається
книга Іллі Витановича “Соціяльно-економічні ідеї в змаганнях галицьких українців на
переломі ХІХ-ХХ вв. і ХХ вв.”, видана 1970 р. у Мюнхені [31].
Таким чином, інформаційний простір мережі Інтернет містить невелику
кількість інформації про життя та діяльність визначного теоретика та історика
української кооперації Іллі Витановича. З електронних сторінок користувач може
ознайомитись лише з його окремими сторінками біографії, професійною діяльністю,
історичними матеріали того часу тощо. Практично відсутніми є фотоматеріали.
Зважаючи на це, сьогодні постала потреба розробити іменний сайт Іллі Витановича.
На ньому можна було б розмістити праці вченого, фотографії, історію родини, статті
про нього та іншу дотичну інформацію. Це дало б змогу популяризувати ідеї,
висловлені І. Витановичем впродовж життя, та виявити невідомі факти з його
біографії. Це, в свою чергу, сприятиме належному вивченню його постаті в
українській історії ХХ століття.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. http://www.shevchenko.org/archives/archives.htm#s
2. Лист Андрія Сови до НТШ у Нью-Йорку 20 жовтня 2009 р. // Архів Андрія Сови.
3. Лист Катерини Давиденко до Андрія Сови 22 жовтня 2009 р. // Архів Андрія Сови.
4. http://www.ukrcenter.com/library/read.asp?id=6958&page=17
5. Дужий П. Українська справа вчора і сьогодні. (Збірник статей, спогадів) / Дужий П. – Львів:
ПТВФ “Афіша”, 2002. – Т. 1. – 564 с.; Дужий П. Українська справа вчора і сьогодні. (Збірник
статей, спогадів) / Дужий П. – Львів: ПТВФ “Афіша”, 2003. – Т. 2. – 638 с.
6. www.franko.lviv.ua/.../4-HRYTSAK%20Yaroslav,%20HYMKA%20Ivan-Pavlo.htm
7. www.archives.gov.ua/Publicat/Researches/Ogloblin.pdf
8. Олександр О. Глоблин. Українська історіографія. 1917–1956 / Олександр О. ; Київський
Національний університет імені Тараса Шевченка; Центр українознавства Історичний факультет ;
Державний комітет архівів України – Київ, 2003. – С. 75, 86, 89, 126.
9. http://www.history.org.ua/?l=EHU&verbvar=Vytanovych_I&abcvar=3&bbcvar=10
10. Марочко В. І. Витанович Ілля / В. І. Марочко // Енциклопедія історії України: в 5 т. / [редкол.:
В. А. Смолій (голова) та ін.]. – Київ: Наукова думка, 2005. – Т. 1: А–В. – С. 514.
11. Українські історики ХХ століття: біобібліографічний довідник. – Київ : Інститут історії України
НАН України, 2006. – Вип. 2, Ч. 3. – 315 c. – (Серія “Українські історики”).
12. http://www.history.org.ua/index.php?urlcrnt=uahist/index.php
13. http://www.horyzont.narod.ru/encyklopedia_01w.htm
14. Витанович І. Енциклопедія українознавства. Словникова частина. Перевидання в Україні /
Витанович І. ; [головний редактор проф. д-р Володимир Кубійович]. – Львів, 1993. – Т. 1. – С. 261.
15. http://www.lac.lviv.ua/ua/departments/index.php?status=kathedra&id=203
16. Гелей С. Ілля Витанович – видатний історик українського кооперативного руху / С. Гелей //
Рогатинська земля: історія та сучасність: матеріали другої наукової конференції. – Рогатин, 26–27
березня 1999 р. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – С. 90-102; Гелей С.
Козацька тема у науковій спадщині Іллі Витановича / С. Гелей // Козацтво в українському
суспільстві: минуле, сучасне, майбутнє. Матеріали науково-практичної конференції 27 вересня 2005
р. – Львів, 2005. – С. 61–71;
17. Гелей С. Життєпис Іллі Витановича на тлі епохи (дитячі та юнацькі роки, перші кроки в науці) /
С. Гелей // Вісті. Діловий випуск. – Київ: Центральна спілка споживчих товариств України, 2006. –
Ч. 44 (400). – 3 листопада. – С. 1–16.

48

18. Гелей С. Ілля Витанович / С. Гелей // Українські кооператори. Історичні нариси. Книга 1. –
Львів: Вид-во “Укоопспілка” Львівської комерційної академії, 1999. – С. 421–433; Гелей С. Д. До
питання про формування світогляду Іллі Витановича / С. Гелей // Вісник Львівської комерційної
академії. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2007. – Вип. 6. – С. 119–136. (Серія
– Гуманітарні науки).; Гелей С. Витанович Ілля / С. Гелей // Енциклопедія Львова. – Т. 1. / [за ред.
А. Козицького та І. Підкови]. – Львів: “Літопис”, 2007. – С. 370; Гелей С. Д. Ілля Витанович про
європейський кооперативний досвід напередодні та в роки Другої світової війни / С. Гелей // Вісті
Центральної спілки споживчих товариств України. Діловий випуск. – Київ, 2009. – Ч. 7. – 13
лютого. – С. 1–8; Гелей С. Д. Аграрне питанння в науковій спадщині Іллі Витановича // Вісті
Центральної спілки споживчих товариств України. Діловий випуск. – Київ, 2009. – Ч. 18. – 24
квітня. – С. 1–8; Гелей С. Д. Аграрне питанння в науковій спадщині Іллі Витановича / С. Гелей //
Вісник Львівської комерційної академії. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії,
2009. – Вип. 7. – С. 3–28. (Серія – Гуманітарні науки).
19. http://www.siver-litopis.cn.ua/arh/2005/2005n02/2005n02r03.pdf
20. http://www.rolib.if.ua/ua/vytanovych/1.html
21. Берест Р. Ілля Витанович – історик української кооперації / Р. Берест // Рогатинська земля:
історія та сучасність: Матеріали І-ї наук. конф. – Рогатин, 24–25 березня 1995 р. / Ін-т
українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів–Рогатин, 1995. – С. 207–209.
22. http://dspace.tstu.edu.ua/bitstream/123456789/25/2/
23. http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/15_2/296_Werbowa_15_2.pdf
24. http://burshtyn.br.if.ua/History/11FirstWar1.htm
25. http://burshtyn.br.if.ua/History/10Yablonovski2.htm
26. halychyna.ca/USSTOC/USStextRev1.pdf
27. http://www.zhnyborody.narod.ru/kz/buandbu/bbz.htm
28. https://www.selfreliance.com/pdf/50part1.pdf
29. ntsh.org/files/HASLA.doc
30. Українська економічна думка: хрестоматія / [упоряд. С. М. Злупко]. – Київ: Знання, 2007. –
694 с.
31.
http://www.znannia.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_
id=19 &category_id=7&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=9
32. http://www.nestor.cracow.pl/Wydawnictwo/ua_a_d.htm

УДК 334.735 (477.83/ .86) (09)
Пастушенко Р. Я.

©

“КРАМНИЧНИЙ РУХ” ТА ЗАРОДЖЕННЯ
СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНЦІВ У ГАЛИЧИНІ
(ДР. ПОЛОВ. ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ.)
У статті проаналізовано ідейні пошуки та практичну діяльність української громади
Галичини, її лідерів щодо становлення в краї національної торгівлі та споживчої
кооперації. Встановлено значення громадських крамниць і крамничного руху др. пол. ХІХ –
поч. ХХ ст. для формування національної системи споживчих кооперативів та
утвердження в свідомості українців кооперативної ідеї.
Ключові слова: читальняна, церковна, громадська крамниці, крамничний рух,
кооперативна ідея, споживчий кооператив (товариство, спілка).
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The article analyzes ideological researches and activities of the ukrainian community of
Galychyna and its leaders for establishing national trading system and consumers’ cooperation
in the region. It also shows the importance of the community stores and so called “storage
movement” in the second half of XIX century at the beginning of XX century for forming the
national system of the consumers’ cooperatives and dominance of the co-operational idea in the
minds of Ukrainians.

Необхідність адаптації української економіки до умов глобального ринку, а
в цьому контексті відродження кооперативної ідентичності та розвиток споживчої
кооперації України, зумовлюють потребу глибшого вивчення періоду формування
ринкової економіки й кооперативних систем в регіонах України. Важливо, зокрема,
осмислити ідейні пошуки та практику діяльності української громади Галичини, її
лідерів щодо формування в краї національної торгівлі та споживчої кооперації. На
жаль, проблематика економічної історії краю другої половини ХІХ ст., історії
виникнення тут кооперативних організацій майже не досліджена. Із більших робіт
варто виділити підручник для студентів економічних спеціальностей „Україна і світ.
Історія господарства від первісної доби і перших цивілізацій до становлення
індустріального суспільства” (за загальною редакцією Б. Д. Лановика), який витримав
уже декілька видань [56], фундаментальну працю І. Витановича „Історія українського
кооперативного руху” [4] та дослідження Л. Олесневича „Кооперативні міфи і
капіталістична дійсність. Західноукраїнська буржуазна кооперація (1883-1939)” [39].
Автори підручника, подаючи загальний начерк тих економічних процесів,
які відбувалися в Україні у др. пол. ХІХ – на поч. ХХ ст., не приділили уваги
національному кооперативному рухові, очевидно, не вважаючи його суттєвим
чинником економічних змін у цей період. І. Витанович, описуючи зародження
кооперації в Галичині (р. ІІ ), лише побіжно згадує про громадські крамниці,
оцінюючи їх як „один з відокремлених починів господарської самооборони краю”,
аналог „піонерських починів, з яких розвинувся західноєвропейський кооперативний
рух” [4, с. 10]. Натомість Л. Олесневич, який писав свою працю в умовах радянського
режиму і волею-неволею користувався марксистсько-ленінською методологією
оцінки історичних явищ, розглядав і громадські крамниці, і споживчі кооперативи як
підприємства, що були задумані для поліпшення соціального становища населення,
але використовувались заможною верхівкою галицького села у своїх, вузькогрупових
інтересах [39, с. 13]. Точку зору І. Витановича на кооперацію і громадські крамниці
галицьких українців в цілому розділяють автори підручників „Історія кооперативного
руху” [22] та „Історія споживчої кооперації України” [23]. Однак специфіка
призначення цих робіт не дозволила (укладав відповідні розділи автор цієї статті)
детально описати і глибоко проаналізувати діяльність громадських крамниць та їх
трансформацію у споживчі кооперативи. Окремі аспекти цих процесів згадано в
ранніх роботах того ж таки І. Витановича [3] та у науково-популярних нарисах про
українських кооператорів [57].
На інформацію про виникнення ідеї торговельного підприємства при
громадських читальнях та церквах, здобутки і труднощі на шляху поширення цієї ідеї
серед українців багата періодика Галичини, перш за все економічні видання.
Публікації у часописах „Господаръ і примишленникъ” (1879-1887), „Діло” (18801939), „Економіст” (1904-1914), „Самопоміч” (1909-1914), „Господарсько-Коопера-
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тивний Часопис” (1921-1944), „Кооперативна Республіка” (1928-1939) та ін. стали
основними джерелами даного дослідження.
Ряд матеріалів галицької періодики про громадські крамниці належать перу
провідних діячів народовецького та русофільського таборів: о. І. Наумовичу,
В. Барвінському, К. Левицькому, І. Петрушевичу та ін. Названі лідери української
громади в Галичині вважали такі підприємства засобом витіснення з торгівлі
чужоземного посередника.
Зустрічаються в згаданих часописах й окремі документи та статистичні дані,
що характеризують діяльність громадських крамниць, описи заходів щодо їх
організації та реорганізації у споживчі товариства.
Ідея громадської крамниці та „крамнична справа” перебували в полі зору
української галицької спільноти досить довго, з 70-х рр. ХІХ ст. до Першої світової
війни. Стійкий та жвавий інтерес до цієї ідеї, активність щодо її впровадження
виявляли тоді численні представники різних верств: греко-католицьке духовенство,
педагоги, творча інтелігенція, селяни та ремісники. Це, на мою думку, означало
існування специфічного „крамничного руху”, який, як і інші подібні рухи –
„шпихлірний” та „щадничий” – був одним з численних проявів українського
відродження. Метою крамничного руху була популяризація ідеї громадської
(сільської, християнської) крамниці та розгортання мережі таких (а також приватних)
крамниць в українських громадах задля захисту українського споживача і виробника
від чужоземного торговельного посередника, формування в Галичині національної
торгівлі. Він не мав, на відміну від кооперативного, та й не міг мати, спеціальних
організаційних осередків та власної ідеології.
Завдання даного дослідження полягає в тому, щоб виявити якості та зв’язки
українського крамничного руху, його ідейні засади і причини перетікання у
кооперативний рух. У контексті даного явища розглянуто також взаємовідносини
народовецького і русофільського відламів національного руху.
Теза, яку аргументовано в статті, полягає у тому, що модель громадської
крамниці не тотожна моделі споживчого кооперативу, хоча соціальне призначення
обох підприємств співпадає. Відрізняючись „механізмами” формування капіталу,
ведення бізнесу, прийняття управлінських рішень, розподілу прибутку, громадські
крамниці та споживчі кооперативи не могли мати однакових можливостей для
розвитку в умовах ринкової економіки. Зародження української споживчої кооперації
в Галичині на базі „крамничної справи” було зумовлено перш за все перевагами
споживчих товариств як господарських організацій та обмеженнями, які на
громадські крамниці наклала їх форма.
Громадська крамниця – це „нестатутне” торговельне підприємство (не мало
статусу юридичної особи). Належало воно територіальному або громадському
об’єднанню – сільській громаді, церковному братству, читальні „Просвіти” або
„Общества імені М. Качковського”, рідше, товариству ремісників. Всі ці власники
декларували метою своїх підприємств задоволення потреб членів громади, осередку
громадської організації, українського населення містечка, села, повіту, де працювала
крамниця, у товарах, призначених для споживання, а також для ведення
господарської діяльності.
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За задумом ініціаторів, громадські крамниці мали здолати монополію
неукраїнського торговельного капіталу в Східній Галичині, спричинити в краї
„пôднесенье господарки и промислу свого” та налагодити товарообмін між містом і
селом, зокрема збут предметів національних промислів [37].
Захист соціально-економічних інтересів українського селянства забезпечувався, як видавалось прихильникам ідеї української крамниці, уже тим, що
втративши можливість монопольно формувати ціну на споживчі товари та товари
селянського збуту, шинкарі й перекупники мали наблизити ціни і якість споживчих
товарів до можливостей та потреб українського покупця. Крамниця мала також
гармонійно поєднувати вигоду для споживача – продукт за справедливою ціною, з
вигодою для виробника, того ж селянина чи ремісника – зростанням його заробітків.
Вона повинна була продавати. у першу чергу. товари вітчизняного виробництва, не
спекулюючи на кон’юктурі цін. У виробника крамниця викуповувала вироби на
прийнятних для нього умовах і продавала цей товар за його собівартістю: ціною
виробника плюс торговельні витрати. Крамниці мали торгувати, звичайно, лише
товаром доброї якості [37].
Крамничний рух розгорнувся завдяки тому, що впродовж 1860-1870-х рр.
тодішня галицька українська еліта усвідомила необхідність економічного самозахисту перед визиском зі сторони влади, великих землевласників, колишніх дідичів
та іноземного, головно єврейського і польського, капіталу. І русофіли, і народовці
майже одностайно вважали, що заходи самозахисту повинні мати не лише соціальноекономічні результати. Вдаючись до них, можна відродити міцну віру, традиції та
мораль „давнього руського народу”, поруйновані чужоземним пануванням та
європейською модернізацією. Ще 1862 р. у статті „Слово до руской академической
громады во ЛьвовЂ” ідейний лідер галицьких русофілів, о. І. Наумович писав: „Якъ
Русь стане на своихъ питомихъ ногахъ, то и простый нашъ крестьянинъ познае, що
онъ за одинъ, та отки онъ взялся на свЂтъ, и то оживить масу народа любовъю имени
руского и рускихъ старыхъ обычаевъ” [35]. Іншим чинником розгортання
крамничного руху було формування в Австро-Угорщині сприятливих правових умов
для громадських об’єднань. До прийняття Закону про громадські організації (1867р.)
економічний самозахист був можливий лише через органи громадського самоврядування та церковні братства. Ні ті, ні інші, звичайно, не були призначені для цих
цілей, а отже діяли неефективно. Громади подекуди організовували у своїх селах
шпихліри (громадські зерносховища) та „запомогові каси”, покликані запобігати
голодові та матеріально підтримати збіднілих селян. Такі ж добродійні „запомогові
каси” існували при багатьох церквах. Пожертвувані на церкву гроші використовували
як для забезпечення її функціонування, так і для допомоги членам церковного
братства. Однак загальний економічний ефект від діяльності кас та шпихлірів був
мізерний. Як писав у 1886р. о. І. Наумович: „У нас були братства у кожнім селі, та до
чого ж вони були? До воску й більше до нічого. Свічки горіли в церкві, а під саму
церкву вліз жид в хату. І тепер не викуриш його нічим” [34].
Закон 1867р. дав можливість перетворити окремі акції економічного
самозахисту галицького селянства у масштабний громадський рух, оскільки саме
неурядові, добровільні, без станових та територіальних обмежень об’єднання людей,
покликані захистити особисті та національні, в тому числі й економічні, інтереси
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своїх членів, стимулювати розвиток сільського господарства, ремесла, торгівлі, інших
галузей економіки.
Необхідність об’єднання зусиль для праці на економічному полі, так само як
для будь-якої праці в національних інтересах, українська інтелігенція усвідомила не
лише завдяки вивченню історичного досвіду українського народу. Уже на початку
1870-х рр. лідер галицьких русофілів о. Іван Наумович описує громадську діяльність
чехів та словенців, спрямовану на економічну просвіту й господарську модернізацію
краю [31, 32]. У зверненні „Честный и любезный русскій народе!”, що передувало
проектові статуту „ЧоловЂколюбного общества пôдъ именемъ Михаила Качковского
съ цЂлею розширення науки, трудолюбія и ощадности межи русскимъ народомъ въ
Австріи”, його автори – М. Білоус, І. Наумович, Й. Кобринський, І. Шушковський –
закликали русинів: „Пôзнай свЂтъ, пôзнай самъ себе. Придивися свЂтови и
народамъ, що тебе випередили в науцЂ, и иди за ихъ примЂромъ и учися, щобись
ихъ догнав, щоби они тебе не перемогли, и не выперли тебе зъ твоеи земленьки
святои. ... И послухай, якъ прійшлы народы до свого добра: не поодинокою силою но
„соединеными силамы”... Все мы, Русины, повинни соединити наши силы такъ якъ
тіи муравлЂ, якъ тіи пчолы, бо лишъ въ соединенію есть наша сила и добро наше.
Соединеніе поодинокіхъ людей до осягненья якои вспôльнои цЂли
называеся общество, або товариство. Мы повинни закладати всяки добри общества
або товариства” [58].
Засноване 1874р. Товариство імені М. Качковського задумувалось як
економічно-просвітня організація. Його завданнями визнавали „розширенье науки,
обычайности, трудолюбія, ощадности и тверезости, обывательского сознанія и
австрійского патріотизма, и всякихъ чеснотъ межи русскимъ народомъ в Австріи”
(§1). Реалізувати ці завдання планували, видаючи популярні, повчальні та дешеві
книжки „религийно-обычайного, наукового, господарского и забавного содержанья”,
засновуючи читальні, проводячи „публични ôтчиты о предметах ... господарскихъ”,
створюючи товариства тверезості, позичкові каси і „ссипи збôжья” [36].
У проекті Статуту не згадуються господарські товариства, до заснування
яких можна було приступати після прийняття Закону 1873 р., не йде мова й про
громадські та приватні крамниці. Однак, очевидно, що Товариство мало працювати у
цьому напрямку. Принаймні, про таку роботу І. Наумович пише в „Науці” за 1873 і
той же 1874 рік. Він, зокрема, вказує на необхідність „закладати власни банки по
мЂстахъ и селахъ або повЂтахъ” [33], про створення в майбутньому акціонерних
товариств на зразок чеських, для розвитку промисловості [31], про потребу перейняти
у євреїв досвід організації торгівлі [33], висловлюючи впевненість, що невдовзі
українці почнуть створювати „русскіи крамницЂ по мЂсточкахъ и селахъ,
розбудиться торговля, поднесеся наука, повстануть громадськіи касы, поволи
викуплятся нивы русскіи зъ чужихъ рукъ, а мало по малу будуть и бôльши добра
повертати в русски руки” [33].
І. Наумович запропонував українським селянам й форму сільського ідейноорганізаційного осередку для творення названих вище економічних інституцій,
зокрема й громадських крамниць. З його ініціативи 11 січня 1873р. жителі с. Стрільче
біля Коломиї, парохом у якому він був, заснували першу в Галичині сільську
громадську бібліотеку – читальню. Створена вона була на зразок чеських читалень,
про які І. Наумович писав у своїй „Науці”. У номері другому за 1873 рік він помістив
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зразковий статут сільської читальні та коротку розповідь про роль читалень в
національному відродженні чеського народу. Перечитуючи вечорами та в свята
газети і книги, чеські селяни, згідно з його висновками, знайомились, зокрема, з
досягненнями різних економічних та природничих наук, а обговорюючи прочитане,
займались економічною самоосвітою. У „тихъ читальнях ... преподаютъ всяки науки,
на пр. якъ закладати всякіи товарищества, якъ поднести господарство, якъ братися до
гандлю и до всякой индустріи”, – писав він [31].
Опублікований І. Наумовичем примірний статут читальні визначав як її
мету „розпространеніє просвЂщенья межи членами соединеними силами и
дЂйствованье въ томъ направленію на другихъ членовъ громады” (§1) [31]. Статут не
містив статті, що дозволяла б читальні володіти різними підприємствами, в тому
числі й торговельними. Не передбачав цього й статут Товариства імені
М. Качковського, яке стало своєрідною „централею” для таких читалень. Тому перші
крамниці, засновані з ініціативи і на кошти членів цього товариства, його філій чи
незалежних читалень юридично були самостійними торговельними підприємствами.
Формально вони належали одній особі, якій члени-засновники довірили свої кошти
[2, ч. 18, с. 18].
Аналіз змісту тогочасних періодичних видань, що представляли позицію
русофільського та народовецького відламів національного руху, дає підстави для
висновку: до ідеї з допомогою неурядових організацій досягати соціальноекономічних цілей русофіли і народовці прийшли одночасно. Уже на установчих
зборах товариства „Просвіта” один з її засновників – Січинський – висловився за те,
щоб „розбудивши ... в нашім народі достаточну охоту до читаня, перейшлибисьмо до
науки дуже важної і нашому народові конечно потрібної, до науки о господарстві як:
о хові товару, о рільництві, садівництві і т.д.” [55, с. 39]. 1869р. вперше вийшла
друком праця „Що нас губить, а що помочи може”, автор якої, о.С.Качала, радив
населенню створювати громадські зерносховища (шпихліри) та позичкові каси. На
початках, правда, „Просвіта” не мала економічної програми. Перша програмна
доповідь про необхідність просвітньо-економічної роботи в товаристві була
виголошена на загальних зборах 1873 року, його тодішнім головою В. Федоровичем
[55, с. 40]. У 1874р. „Просвіта” видала зразковий статут для позичкових кас та
інструкції по заснуванню шпихлірів і громадських крамниць. Тоді ж її коштом
почали виходити книги сільськогосподарського та економічного змісту [52, с. 3-5].
Зміни, внесені в статут товариства у 1876 році, передбачали створення його філій та
окремих читалень, а при них – шпихлірів, кас і так званих „читальняних крамниць”
[55, с. 40].
У той же час, слід визнати, що „Просвіта”, заснована на шість років раніше
від Товариства імені М. Качковського, в царині економічно-просвітньої та
організаційно-економічної діяльності у 70-х роках переважно переймала досвід
останнього. Вірогідно, народовці, хоч і відрізнялися більш новочасним типом
національної свідомості, у цей період були ще матеріально й духово слабшими, ніж
старорусини та русофіли [51]. До того ж через нечисельність вони відчували свою
чужорідність в межах тодішньої галицької української еліти. Мислячи в категоріях,
притаманних пізньому романтизмові, народовці вважали більш важливим для себе
утвердити в цьому середовищі думку про приналежність галицьких українців до
самостійної української нації, перш за все, в мовно-культурній сфері й таким чином
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самоутвердитись як політичне угрупування. Недаремно В. Нагірний, пригадуючи
часи заснування „Народної Торговлі”, а це вже початок 1880-х рр., стверджував, що
за його спостереженнями для народовців „важливішим питанням дня була справа
правопису, а саме етимологія чи фонетика, а про економічні справи і думати не
хотіли” [28, с. 35]1.
Лідерство русофілів у організації економічного самозахисту галицьких
українців в значній мірі пояснюється й належністю до їхнього табору переважно
сільських священиків, які самі були господарями і для яких близькими та
хвилюючими були економічні проблеми галицького села. Одним із цих священиків
був згадуваний вже о. Іван Наумович – особа надзвичайно ініціативна, рішуча й
самовіддана у боротьбі проти полонізації краю. Знання селянських проблем та
традиційне для романтиків „народолюбство” спонукали його до активної економічнопросвітньої діяльності. Як стверджували його перші біографи „наши общества
тверезости, наши позичкови касы, наши читальни, наши амбари (шпехлЂри), наши
громадски склепы и всяки други добри порядки въ нашихъ громадахъ – все то
повстало, розвинулося и розширилося только за наукою и понукою отца Ивана
Наумовича, котрый в своихъ безчисленныхъ книжечкахъ и газетахъ не переставалъ и
до сегоднhшнего дня еще не перестаетъ поучати и просвЂщати свой родный русский
народ и заохочувати его до доброго дЂла и до розумного житья, говорячи кождому:
Молися, учися, трудися, трезвися!” [43].
Рівного за впливом та громадською активністю лідера, схильного не до
„голослівного ентузіазму” (І. Франко), а до „органічної праці” в дусі позитивізму,
народовці знайшли лише в другій половині 1870-х рр. в особі Володимира
Барвінського. Засновник „Діла” одним із перших усвідомив, що народовцям слід
„впровадити здоровий, холодний розум і поважну, на науці основану роботу в ...
[свою – Авт.] народну політику, замість дотеперішньої ... – блукання” [1, Т. 2, с. 104].
Ідеї його економічного реферату, зачитаного учасникам першого Всеукраїнського
віча у Львові (1880р.), в цілому відтворювали вироблений головно старорусинами й
русофілами погляд на шляхи та заходи вирішення економічних проблем українців
Східної Галичини. Цілком можливо, що лише передчасна смерть не дозволила цьому
економічно грамотному громадському діячеві розвинути і доповнити виголошені на
вічі думки й організувати реалізацію більш-менш ефективної програми
господарського піднесення краю спільними зусиллями народовців та русофілів.
Принаймні, в листі до брата Олександра від 9 вересня 1882р. В. Барвінський
стверджував, що розробляє „спеціальну програму праці” в національних інтересах, з
якої „кожний Русин знав [би – Р.П.], що має зробити, чи то сам своєю силою, чи
гуртом з іншими, щоби подвигнути нашу народність”. Складовими цієї програми
поруч з підтримкою народних звичаїв та просвітніми заходами мали стати дії, що
1

Про те, наскільки мало народовці порівняно з русофілами знали про модерні шляхи й засоби організації
економічної самооборони свідчить хоча б той факт, що, як згадував один із лідерів цієї течії національного руху,
О. Барвінський, він лише у 1891 році дізнався від депутата віденського парламенту від словенців Возняка про
діяльність національних кредитних спілок у цьому краї та про їхні успіхи в конкурентній боротьбі з німецьким
капіталом [О. Барвінський. Спомини з мого життя. Т.2. Львів, 1913. С.207]. Між тим, І. Наумович писав про
„задаткові каси” словенців ще 1874 року [І. Наумович. СловенцЂ // Наука. 1874. Ч.4.]. О. Барвінський також
визнавав, що ні у нього, ні у його товаришів, які у 1880-х від „Просвіти” їздили з „відчитами” по селах, „не було
потрібного підготовлення ... в науці народної економії” [О. Барвінський. Спомини з мого життя. Т.2. – Львів,
1913. – С.204].
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„наводили нарід до доброго господарства” й сприяли створенню господарських
спілок [1, Т. 2, с. 160]. Він також намагався залучити до співпраці у „Ділі” людей з
оригінальними економічними ідеями, таких як, наприклад, Василь Нагірний, щиро їх
підтримував та заохочував2, чим немало прислужився змінам у масштабах та
підходах української інтелігенції обох таборів до праці на господарському полі. У
цьому, зокрема, бачив заслуги В. Барвінського перед українською кооперацією її
теоретик та провідник міжвоєнного періоду Ю. Павликовський [42].
На жаль, в опрацьованих документах, що стосуються розглядуваного
періоду, немає вказівок на те, коли, де і ким була заснована перша українська
громадська крамниця. Як стверджував дослідник історії української споживчої
кооперації в Галичині А. Жук (Ільченко), ніхто в 1870-х рр. та й пізніше не вів
серйозної статистики цих крамниць [18, с. 3]. У найбільш популярному в першій
половині 1870-х рр. галицькому українському часописі „Наука”, його автор і
видавець І. Наумович, висловлюючись в підтримку громадських крамниць, теж не
наводить жодного факту про їх заснування3.
У всякому випадку на кінець 1870-х рр. по галицьких селах уже існувала
якась, хай і досить незначна, кількість селянських („громадських”) та церковних
(„християнських”) крамниць. Їх засновниками мали бути переважно місцеві парохи,
які й пізніше часто були ініціаторами різних організацій економічного самозахисту
селянської громади. За відсутності у селян достатніх коштів, навичок та
підприємливості, вони у цих економічних об’єднаннях „мусіли ... бути усім – і
головами рад, і касирами, і справниками; їздили по крам, на господарські наради,
організовували курси, добирали сільську молодь і старших до співпраці” [23, с. 111].
Поряд із сільськими громадськими крамницями у 1870-х виникають, очевидно, й
міські. У одному з перших номерів двотижневика „Господаръ и промишленникъ”
якийсь Т. Досинчук стверджував, що „теперъ вже и по мЂстечкахъ и по мЂстахъ
свои склепарЂ суть”, закликаючи українців купувати „в своихъ” і тим „вспирати
завязавшіеся торговлЂ4, подносящійся промисл” [8]. Творцями міських „склепів”
поруч з приватними особами були „братства”-- товариства українських ремісників та
дрібних промислових виробників (різьбярів, вишивальниць, гончарів і т.п.), які
засновувались на засадах Закону 1867р. Продовжуючи традицію середньовічних
цехів, ремісничі братства займались поруч з просвітою й благодійністю,
забезпеченням своїх членів сировиною та наданням їм відносно дешевих кредитів.
Першим таким товариством був „Побратим”, заснований 1872р. у Львові купцем
М. Диметом [4, с. 80].

В. Барвінський, зокрема, в особистому листі до незнайомого йому молодого автора зі Швейцарії, Василя
Нагірного, високо оцінив його перший допис в „Діло”, статтю „О потребі розвою ремесла в Галичині” (1881) і
запропонував й далі подавати в часопис статті, „дотикаючі економічної сторони нашого життя”. Барвінський
писав, що він, В. Нагірний, як „фаховий чоловік”, міг би вказати Галичині „хоч би на живих прикладах других
народів, якими дорогами слідує їй видобуватися з матеріального упадку до розвою економічного народного”.
[Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України. Відділ рукописів. Ф.11 (Барвінські). Од.
збер.3418. – А. 1-2]
3
Цікаво, що о. І. Наумович пропонував також ідею громадського млина. За його задумом кошти на млин мала б
дати сільська громада. Новостворене підприємство вона мала б передати якомусь мельникові, домовившись із
ним принагідно про прийнятну для її членів ціну за помол. Іншим клієнтам мельник міг надавати послуги на
комерційних засадах, а отже мав шанс збагатіти [Наумович І. Рада господарска // Наука. 1872. Ч.8 .]
2

4

Торговлями у тодішній Галичині називали крамниці.
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1874 р. у Збаражі виникло товариство „Надія”, секретарем управи якого був
О. Залуський, а ідейним натхненником о. І. Наумович [5, с. 3]. Того ж року у
Підгайцях заснували товариство „Поміч”, а через рік – у Поморянах – „Поруку” [4,
с. 80].
Не маємо достовірних відомостей, чи ці та інші ремісничі товариства
відкрили спеціальні крамниці для торгівлі виробами своїх членів та іншими
споживчими товарами. Принаймні, у першому числі журналу „Господаръ и
Промишленникъ”, його фактичний видавець, автор та редактор А. Ничай, під
враженням виставки-ярмарку, що її тоді провела (за його активною участю)
Станіславська філія Товариства ім. М. Качковського, радив різним товариствам, що
займаються головно просвітою своїх членів, „на першомъ плянЂ” поставити собі
завдання „честныхъ ремесниковъ ... всякими силами вспирати, побираючи ôтъ нихъ
артикулы потребніи”, а для цього постаратися „бодай въ своємъ местЂ о отворенье ...
крамницЂ, розумЂєся, пôдъ фирмовъ якогось честного чоловЂка, щобы въ той
способъ утворити собЂ мЂстце на складъ такихъ краєвыхъ произведеній” [7]. Автор
не описує, ні навіть не згадує жодної крамниці, діяльність якої могла б слугувати
зразком для інших, що дозволяє припустити принаймні відсутність широко знаного
досвіду українських ремісничих крамниць.
Наприкінці 1870-х переваги громадських крамниць усвідомлювали також
окремі селяни. Дописувач у „Господаръ и Промишленникъ”, селянин Дмитро Гладун
із Журавник, обіцяючи докласти зусиль для створення філій Товариства ім.
М. Качковського, пропонував, щоб: 1) кожна така філія мала „головний склад”, тобто
гуртівню, де були б сіль, нафта, цукор, сірники, а також коси, різаки та шкіра на
чоботи; 2) щоб у кожному селі була створена крамничка з найпотрібнішими речами і
3) „аби з села нічо не спродавано дрôбними продажами, но аби громада сама із
спільнои каси купувала, а потôмъ разомъ продавала ...” [9].
„Забиратися до промислу и торговлЂ, ... закладати по селахъ крамнички”
для продажу товарів повсякденного попиту закликав русинів у одному з попередніх
номерів цього двотижневика вже згадуваний Т. Досинчук. Автор вважав, що
найдоцільніше торгувати споживчими товарами, оскільки інші не матимуть у бідному
галицькому краї гарантій збуту, і наголошував на необхідності торгівлі якісним
товаром, інакше покупці „до свого тратять довЂръе” [8].
Перші описи діяльності в селах Галичини громадських крамниць
з’являються у пресі наприкінці 1870-х рр. Мова йде насамперед про нарис А. Ничая
„Розвій Руської крамниці в Станіславові”, опублікований часописом „Господаръ и
Промишленникъ” в січні 1879 року. Руська крамниця була заснована 1877 р. на
кошти Станіславської філії Товариства імені М. Качковського, але оскільки філія,
згідно із статутом, не мала права утримувати господарські підприємства, формально
її було зареєстровано як власність члена товариства, директора місцевого гуртожитку
– Бурси Св. Миколая – п. Барана. Господарем у крамниці практично був ініціатор її
заснування А. Ничай. Протягом двох років, як на початкуючого крамаря (А. Ничай за
освітою був фахівцем з класичної філології) він добився значних успіхів. У крамниці
зростала кількість клієнтів, асортимент товарів, основний і оборотний капітал. Зросло
й коло осіб, які вклали в неї свої кошти, постійним клієнтам-гуртовикам крамниця
почала продавати товари в кредит. Якщо на перших порах за прилавком доводилось
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стояти самому А. Ничаєві, то на час написання згаданого нарису в крамниці „за харч
... і деяку одежину” працювало двоє молодих продавців-учнів [37].
У лютому 1880р. „Господаръ и Промишленникъ” повідомив, що в с. Цуциловцях 60 селян створили товариство для заснування крамниці на спільний кошт і
почали збирати для цього внески. А. Ничай радив цим селянам, не чекаючи, поки
нагромадиться запланована ними сума у 1000 ринських, розпочати торгівлю хоча би
й з 15 золотих. Автор наголошував, що мета громадської крамниці не „нафту, соль,
гарасовки членам доставляти”, а задовольнити попит своїх засновників та інших
селян на споживчі й господарські товари, а також допомогти їм збувати власні
вироби, „отъ найдробньйшои рЂчи, ажъ до грубшои худоби”, оскільки гуртовий
продаж дає селянам більший зиск. „Тоє най буде цЂлевъ крамницЂ громадскои, –
пише він. І додає: отъ разу такъ дЂло не зачнете, но дивлячись на цЂль тую и
совЂсно трудячись, дойдете цЂли. А коли бôльшій оборотъ и бôльшіи гроши въ
Вашихъ рукахъ, не трудно буде послужити своєй громадЂ; ôтъ крамницЂ тои буде
зависити добре зерно въ селЂ, оно причинится до поправления расы худобы и дробу,
и пр. добро громадЂ творити зможе, бо Вашихъ 1000 р. вложеныхъ можна буде въ
части обернути на цЂли общественніи” [10].
Детально власне розуміння призначення громадських крамниць А. Ничай
розкрив у згадуваному вище нарисі „Розвій Руської крамниці в Станіславові”.
Зокрема, він наголошував, що головним предметом української торгівлі мають стати
не чужі, а „свої”, вітчизняні продукти. Будучи проданими з вигодою для виробника,
вони забезпечили б зростання заробітків селянина й ремісника. Водночас українські
крамниці не повинні були вдаватися до спекуляції, завищуючи ціни для споживача.
На думку А. Ничая, торговець має платити виробникові відповідно до вартості його
продукту і продавати цей продукт споживачеві за собівартістю, дбаючи водночас про
якість товару. „Руска крамниця стремить до того, щоби могла статися мЂстцемъ
замЂни продуктовъ для наших господарей: мають що продавати, най тут продають, –
мають що куповати, най тутъ купують, – писав він. – Особливо важне було би тоє при
збожу , при насЂню” [37].
І до, і після написання нарису „Розвій Руської крамниці в Станіславові”,
А. Ничай як фактичний директор Руської крамниці намагався реалізувати вказані
вище ідеї, але не досяг у цьому помітних успіхів. На 1879 р., судячи зі змісту нарису,
Руська крамниця не досягла й інших цілей: „дати примЂр и заохоту ... селянам” до
створення подібних торговельних закладів і „остаточно улегчити сельським
крамницям побираньє артикулов за помочев тои головнои торговлЂ Общества” [34].
Основною причиною того, що Руська крамниця не стала центральною гуртівнею
регіону для українських приватних та громадських крамниць, А. Ничай бачив брак
капіталу. Товариство імені Качковського змогло виділити на облаштування крамниці
лише 120 з.р. На 1879р. її основний капітал становив 600 з.р., а оборотний – лише
3 тис. Крамниця не мала змоги обмежитись гуртовою торгівлею, обслуговувати
віддалені села, доставляти крам у сільські крамниці, широко практикувати продаж у
кредит гуртовим покупцям і т. ін. Ще одна причина полягала в тому, що, очевидно, й
українських крамниць, приватних та громадських, було ще мало, а їх власники не
завжди усвідомлювали користі принципу „свій до свого по своє”, популяризація
якого щойно починалася. Українські крамниці, у пошуках не стільки якісного,
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скільки дешевого товару, користувались послугами не лише Руської крамниці, а й
ближчих гуртівень, які належали євреям чи полякам і були орієнтовані на зиск.
У 1879 р. автор нарису ще оптимістично дивився на майбутнє своєї
крамниці5. „Єсли розвôй пойде дальше такъ, якъ до нинЂ, то будучность єи хороша”,
– писав він [34]. Однак А. Ничай швидко усвідомив, що ідею центральної української
гуртівні виключно власними зусиллями та на базі Руської крамниці реалізувати
неможливо. Уже 16 вересня 1880р. на загальних зборах Товариства імені
М. Качковського в Коломиї він ініціює ухвалу про створення впродовж року
Головним виділом цього товариства центральної крамниці-гуртовні у Львові [2, ч. 20,
с. 16]. Згідно з цим рішенням львівська гуртовня мала належати господарському
товариству, членами якого могли б стати всі бажаючі вкласти у цю справу свої
кошти, перш за все, звичайно, члени Товариства імені М. Качковського. У другому
номері двотижневика „Господаръ і Промишленникъ” за 1881р. А. Ничай детально
роз’яснив суть цього рішення і обґрунтував його необхідність. З його точки зору,
українська гуртовня для громадських і приватних крамниць має діяти на засадах
самодопомоги та взаємодопомоги, оскільки її метою є забезпечити проведення
торговельних операцій місцевими українськими крамницями „через своїх людей і для
своїх людей”. Тільки так можна розв’язати ситуацію, коли існуючі сільські й міські
крамниці є „агентурами” інонаціональних гуртівників і волею-неволею допомагають
їм визискувати народ. На думку А. Ничая, окрім гуртової „головна крамниця” могла б
вести власну роздрібну торгівлю, закуповувати вироби українських промислів та
організувати їх збут за кордоном, дбати про забезпечення селян якісним насінням, а
ремісників – доброю сировиною і т. д. Для організації такої гуртівні А. Ничай
пропонує провести широке обговорення ідеї „головної крамниці” перш за все з
фахівцями [11].
Питання „головної крамниці” протягом двох років було однією з
центральних проблем, які намагалась розв’язати створена при Товаристві імені
М. Качковського Крамнична комісія („крамнична анкета”).Протягом цих двох років
комісія так і не підготувала проекту, що дозволив би реалізувати пропозиції
А. Ничая. Під час загальних зборів Товариства ім. М. Качковського у Золочеві 29
вересня 1881р. після двогодинних дебатів вона навіть прийняла ухвалу, згідно з якою
створення української гуртівні визнавалось наразі неможливим через відсутність
капіталу, фахівців та достатнього попиту на її послуги з боку крамниць, яких ще
досить незначне число. Збори, однак, цей проект рішення відхилили, доручивши
новообраній „крамничній анкеті” й далі шукати можливі шляхи реалізації ідеї
„гуртової крамниці”, а також вирішили, що товариство має активно сприяти
приватним особам (звичайно, українцям) у створенні власних крамниць і розгорнути
у пресі агітацію за те, щоб „свої купували у своїх” [2, ч. 20, с. 16].
А. Ничай теж відгукнувся на вищезгадане рішення Крамничної комісії.
Гіркота й образа звучить в його статті, опублікованій „Господаремъ и Промишленникомъ” „ Трьох речей треба: охоти, довір’я у власні сили та витривалості! –
Крамниця успішно функціонувала до 1882р. Після арешту А. Ничая у зв’язку із справою русофілів та розпуску
Станіславської філії Товариства імені Качковського, вона була закрита. Після виходу з тюрми А. Ничай ініціює
відновлення крамниці під назвою „Русская торговля” (відкрилася 1 січня 1883р.), але з від’їздом його до Львова
ця крамниця занепала [Див., Бариляк О. Ничай і Нагірний – громадяни-кооператори // Господарсько
кооперативний часопис. 1943. Ч.19. С.14 та Ч.20. С.15]
5
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писав він. – А які ж ми слабонькі! Трьох жидиків зійдеться – без грошей, вони здатні
піднятися найтяжчих інтересів, кожний з них ... усе знає і вміє, головна річ, щоби
проценти від чужого капіталу в їх руках лишилися. А у нас велика громада радить,
укладає пляни і на місці стоїть” [2, ч. 20, с. 15-16]. А. Ничай ще раз запропонував
зібрати капітал для гуртівні, створивши пайове товариство. Він також висловився за
те, щоб новостворена „головна крамниця” засновувала по містах і містечках Східної
Галичини свої філії, що дозволить розвивати українську торгівлю в краї і готувати
необхідних їй фахівців. Для обґрунтування своїх пропозицій автор звернувся до
досвіду Руської крамниці в Станіславові, якій, попри те, що початковий капітал був
незначний, вдалося з часом наростити статки і підготувати фахівців [2, ч. 20, с. 16].
28 січня 1882р., за сім днів до свого арешту, А. Ничай публікує в „Господарі
і Промишленнику” статтю під назвою „Спільний торговельний дім” з детально
розробленим проектом „головної крамниці”. „Спільним торговельним домом” мало
називатися господарське товариство, завдання якого – зібрати капітал для реалізації
широкомасштабних цілей „головної крамниці” українців. Прихильники ідеї – вважає
А. Ничай – не повинні чекати, коли зросте кількість крамниць, які потребуватимуть
послуг цього „торговельного дому”. Саме його створення буде могутнім стимулом
для крамничного руху. Українська гуртівня повинна займатись не тільки оптовою, а й
роздрібною торгівлею. Це з часом приведе до піднесення українського ремісництва та
сприятиме виникненню національної промисловості. Врешті, одним з основних
завдань „торговельного дому” має стати підготовка фахівців для українських
крамниць, оскільки українці мусять самі навчитись торгувати і не можуть довірити
цієї справи іноземцям [12].
Через 8 місяців після публікації А. Ничаєм свого проекту у „Ділі” з’явилась
стаття архітектора В. Нагірного „Як люди собі в нужді дають раду”, яка у багатьох
аспектах цей проект повторювала. Дублювання цілком природне, оскільки автор,
незважаючи на те, що щойно 25 серпня 1882р. повернувся до Львова зі Швейцарії, де
навчався й працював впродовж десяти років, вірогідно слідкував за дискусією
навколо ідеї „головної крамниці”, знав про статті А. Ничая і згоджувався з його
пропозицією якнайшвидшого заснування такого торговельного закладу. Проте, на
відміну від секретаря Господарсько-промислового товариства в Станіславові,
В. Нагірний підкреслив самоцінність крамничного руху і обґрунтував потребу в
системі українських крамниць, осердям якої й повинні були стати „гуртова крамниця
або хоть центральне бюро купецьке” [27]. З його точки зору, поки що цінність
крамниць, яких „багато вже ... виникло”, лише у тому, що селяни можуть „купувати
товари на місці”, і „хотя й тоє не можъ уважати малозначнымъ, все жъ таки тою
системою не осягнено того, чого осягнути належить, с. є. щоби селянинъ достававъ
потрЂбни єму товари що найменше не дорожше якъ у жида въ мЂстЂ, не тратячи
свого дорогого часу” [27]. Товари у сільських крамницях виявляються дорожчими,
ніж у міських перш за все через те, що „майже всЂ властители теперЂшнихъ
крамниць купують свои товари якъ не зъ третои то певно що зъ другои руки, отже
заробокъ, якій имъ припав бы, они платять тому, у котрого зъ другои руки купують, а
ще имъ тукожъ треба дещо заробити” [27].
Таким чином, існує нагальна потреба у створенні гуртівні, яка „стояла бы въ
тЂснôй связи съ продуцентами потрЂбнихъ для сельскихъ крамниць товарôвъ и съ
крамницями нашими и то такъ, щобы при больших замовленяхъ товаръ просто зъ

60

фабрики высилано до крамниць, щобы тємъ способомъ заощадити выдатки на
опакованье, переложенье, перехованье и т.п. операціи на головномъ складЂ, бо всЂ
ти выдатки мусить купуючій заплатити, а тутъ власне ходить о тоє, щоби купуючому
доставалися товари якъ найдешевше” [27].
Економічний прагматизм В. Нагірного, його звертання до нового для
галицьких українців досвіду європейської споживчої кооперації6, яка успішно
реалізовувала ті ж цілі, що й український крамничний рух, наголос на необхідності
додержання господарськими об’єднаннями українців принципів демократії та
політичного нейтралітету зробили молодого архітектора „persona grata у всіх
Русинів”: у народовців і русофілів [26. Од. збер. 596. П. 57. А.6]. Оскільки питання
„головної крамниці” уже було достатньо актуалізоване А. Ничаєм, а стаття В. Нагірного
додала йому злободенності й гостроти7, врешті, очевидно, тому, що „процес Ольги
Грабар” серйозно похитнув авторитет русофілів як заступників народних інтересів,
Крамнична комісія Товариства імені М. Качковського не насмілилась більше
відкладати його вирішення. На її черговому засіданні, до участі в якому запрошено
В. Нагірного, прийняли рішення „відв’язати справу крамничну взг. торговельну від
сього товариства [Товариства імені М. Качковського – Р.П.] і створити товариство
осібне на осібнім статуті, котре спеціально мало би зайнятися справами
торгівельними, та котре примінилося б до вимог і поступу часу” [16, с. 8].
Статут товариства доручили розробити В. Нагірному. Він написав його,
використовуючи як зразок статути швейцарських споживчих кооперативів, і назвав
організацію „Народна Торговля”. Назву „Народна Торговля” розуміли як громадська,
національна (в даному випадку українська) крамниця, завданням якої є дбати про
«добро продуцентовъ и удоволеня своихъ покупцивъ – консументовъ” [13]. Член
Товариства імені М. Качковського, „кандидат адвокатури” Лев Павенецький взявся
узгодити статут з нормами австрійського законодавства, переклав його „язичієм” і
тому товариство було засноване під назвою „Народная Торговля” [28, с.35].
Установчі збори „Народної Торговлі” відбулись 5 червня8 1883р. за участю
11 осіб, окремі з яких, як стверджував В. Нагірний, були умовлені долучитися до
зборів для того, щоб заснування товариства вважалось законним [16, с.9]. Збори
прийняли Статут і обрали Управляючий Совіт „Народної Торговлі”. До нього
увійшли майбутній тесть В. Нагірного о. Є. Дудкевич, парох с. Рудно (голова),
С. Держко, І. Костецький, В. Нагірний, Л. Павенецький та К. Устиянович. З-поміж
членів Совіту обрали дирекцію в складі С. Держка та В. Нагірного [2, ч. 22].
В. Нагірний зазначає у розглядуваній статті, що відомості про „Товариство чесних піонерів” швидко
розійшлися в Європі, але в Галичину „не могли и продертися” [Нагірний В. Якъ люде собЂ въ нуждЂ дають
раду? / В. Нагірний // Діло. 1882. Ч.78 від 9 (21) червня]
7
В. Нагірний у своїй статті наголошував, що якщо негайно не вирішити питання „головної крамниці”, може
збанкрутувати той чи інший сільський крамар. Тоді „всЂ нашы заходы около крамниць пропадуть и намъ
достанеся за дотеперЂшни труды проклонъ, а не вдяка, бо и тутъ начали мы домъ зъ гори, а не отъ
фундаментовъ будувати” [Діло. 1882. Ч.77 від 6 (18) жовтня]. Він закликав до згоди між „батькамипроводирями” народу заради розв’язання цього питання, прямо пригрозивши: „Якъ не захочете перепросити
згоды, то знайте, що мы сами перепросимо, а Вам пригадаємо Крилова басню про „Гуси и т.д.” и пошлемо Васъ
шукати других дЂточокъ, котрими будете могли такъ заправляти, якъ нами дотеперъ” [Діло. 1882. Ч.81 від 20
жовтня (1 листопада)].
8
Цю дату називає В. Нагірний у доповіді на урочистих зборах працівників „Народної Торговлі” з приводу її 25ліття [Двадцять’пятилітній ювілей „Народної Торговлі”. – Львів, 1908. С.9]. Ю. Павликовський подає іншу дату
– 5 липня [Павликовський Ю. Слідами розвою ідеї кооперації і союзного устрою в „Народній Торговлі” – Львів,
1923. С.16]
6
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Прізвище ініціатора „головної крамниці” А. Ничая, як бачимо, не фігурує ні
серед засновників „Народної Торгівлі”, ні у складі її перших органів управління.
Очевидно, його львівські колеги по Товариству ім. М. Качковського просто оминули
недавнього в’язня австрійської тюрми, хай і оправданого судом присяжних, але
скомпрометованого в очах влади [38].
За даними О. Бариляка, до роботи в „Народній Торговлі” А. Ничая залучили
з ініціативи К. Левицького, тоді ще молодого адвоката-народовця, в минулому учня
Станіславської гімназії, у якого А. Ничай був наставником („господарем кляси”).
Оскільки „Народна Торговля” потребувала фахівця „крамничної справи” –
товарознавця і крамаря, пропозицію К. Левицького підтримали і той листовно
запросив А. Ничая на роботу до Львова [2, ч. 22].
У серпні 1883р. А. Ничай вперше бере участь в засіданні Управляючого
совіту „Народної Торговлі”, після чого поміщає в „Господарі і Промишленнику”
статут цього товариства та свою першу статтю про нього. У статті він, зокрема,
закликає земляків-українців активно вступати в члени товариства і «складати» в
новій установі свої заощадження, бо «Народна Торговля» потребує значних
капіталовкладень. Вносячи кошти, члени і вкладники стають безпосередніми подвижниками «емансипациі народу на полю торговельномъ и загальноекономичномъ» [14].
А. Ничай також нагадує читачам передісторію „Народної Торговлі”,
зокрема, стверджує, що вона – продукт громадського гасла закладати крамниці, яке
породило й „Руську крамницю”, і „Руську торговлю в Станіславові”, і саму
Крамничну комісію, яка вирішила заснувати дане товариство [14].
Восени 1883р. А. Ничай переїжджає до Львова і переносить сюди
видавництво свого двотижневика, зробивши його „органом Общества ГосподарскоПромишленного и Народной Торговли” [14]. 8 грудня він стає за прилавок відкритої в
цей день у невеликому приміщенні по вул. Вірменській, 2, яке тоді було власністю
„Общого рольничо-кредитового заведенія”, першої крамниці „Народної Торговлі”
[41, с. 16-17].
Заснування „Народної Торговлі”, судячи із наявних джерел, було сприйнято
українською елітою досить неоднозначно. Без сумніву, основна заслуга у створенні
цього товариства, окрім В. Нагірного, належить русофілам – членам Крамничної
комісії Товариства імені М. Качковського, а також А. Ничаю. Вже в 1882р. у статті
„Як люди собі в нужді дають раду” В. Нагірний визнавав, що „крамничний рух” –
ініційований саме Товариством імені М. Качковського і окремими „людями доброи
воли” [27]. Із одинадцяти засновників „Народної Торгівлі” табір народовців
представляли лише двоє – В. Нагірний та К. Устиянович. Як згадував Нагірний,
народовці почали вступати в члени цього товариства щойно тоді, коли воно,
засновуючи філії, „стало наглядно показувати свою життєздатність” [28, с. 36].
Однак і в таборі русофілів щодо доцільності заснування „Народної
Торговлі” не було згоди9. Дехто, як наприклад знаний український купець, засновник
товариства „Побратим” Михайло Димет, не вірив у економічний успіх цієї
У своєму виступі на засіданні працівників „Народної Торговлі” з нагоди 25-річчя цієї організації В. Нагірний
стверджував, що „рішення заснування торговельного стоваришення уважалося втогди занадто смілим і прямо
невикональним ..., а автора висше згаданой статті кваліфіковано яко кандидата просто до дому божевільних”
[Нагірний В. Реферат на урочистих зборах працівників „Народної Торговлі” з приводу її 25-ліття./
Двадцятип’ятилітній ювілей „Народной Торговлі”. – Львів, 1908. С.8]
9
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організації, сам не вкладав і іншим не радив вкладати в неї кошти [28, с. 36]. Через це
засновники товариства із самих початків зустрілися з проблемами при формуванні
статутного капіталу.
Окрім того, частина лідерів „Общества имени Михаила Качковского”, серед
яких і співзасновники „Народної Торговлі” о. І. Костецький та д. М. Король,
очевидно, побоюючись з часом втратити контроль над цим господарським
товариством, спочатку виступали проти „вилучення торговельної справи з Общества
...”, а пізніше намагались усунути народовця В. Нагірного від керівництва „Народною
Торговлею”. Боротьба за контроль над товариством для русофілів завершилась
фіаско. З дирекції довелось піти не Нагірному, а фінансовому урядникові
Крилошанського банку С. Держку, що „грав двуличну роль у ці боротьбі” [28, с. 3536]. У 1890 р. на загальних зборах „Народної Торговлі”10 народовці зуміли провести в
її Управляючий Совіт своїх кандидатів і з цього часу товариство перебувало
фактично під їхнім контролем [40, с. 247]. Лише А. Ничай, хоч і був переконаним
русофілом та писав „язичієм”, до самої своєї смерті залишався директором „Народної
Троговлі”, очевидно, завдяки своїй толерантності, демонстративному невтручанні у
політичні справи і самовідданій праці в товаристві, якому присвятив життя.
Заснуванням „Народної Торговлі” завершився перший етап крамничного
руху – етап його зародження та конституювання в свідомості української громади і
розпочався процес формування системи українських крамниць у Галичині. Цей
процес склав основу другого етапу цього руху.
Перетворення „Народної Торговлі” в організаційний центр та центральну
гуртівню для українських крамниць, як громадських так і приватних, її засновники,
зокрема В. Нагірний та А. Ничай, вважали тоді своїм основним завданням. Вже назва
товариства, як справедливо зазначав у свій час А. Жук (Ільченко), свідчила:
„провідникам ходило про ународовлення торговлі, що вся знаходилася в чужих
руках, а вищі соціальні цілі, які прив’язувано до кооперації на Заході, відразу
відійшли на задній план і взагалі були мало усвідомлені [19, с. 112]. Згідно з
протоколом установчих зборів „Народної Торговлі” від 5.VII.1883р., вона мала лише
„підпомагати торговлю і закладати торговельні склади у Львові і на провінції” [41,
с. 17]. Її допомога полягала насамперед в тому, що, закуповуючи товари
безпосередньо у виробників, вона усувала торговельних посередників між ними та
українськими крамарями, сприяючи зростанню рентабельності крамниць та прибутків
їхніх власників.
До початку 1890-х років „Народна Торговля” і крамничний рух в цілому
розвивались з певними труднощами. Товариство лише набирало досвіду і
нагромаджувало необхідний капітал, а отже допускало помилки і не могло уникнути
невдач. Зокрема, кількісні показники його господарської діяльності ще порівняно
невеликі (див. табл. 1). Початковий капітал „Народної Торговлі” складав лише 648,59
з.р. і перший товар львівська гуртовня закупила в основному на позичені гроші [41,
У часи „нової ери” А. Ничай відмовився від пропозиції москвофілів покинути „Народну Торговлю” і перейти
працювати в нове, ініційоване ними товариство. Він також з розумінням поставився до впровадження в 1883р.
фонетичного правопису в галицькому шкільництві та в документації „Народної Торговлі”, натомість, як
згадував В. Нагірний, обурено відкинув вимоги окремих відомих москвофілів переобрати дирекцію та раду
товариства і забезпечити в них більшість для представників їхніх кіл, з якою ті виступили в час російської
окупації Галичини [Бариляк О. Ничай і Нагірний – громадяни-кооператори // Господарсько-кооперативний
часопис. 1943. Ч.24 від 20 грудня; Нагірний В. З моїх споминів. С.62-63]
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с. 17]. Однак протягом року цей капітал швидко зростав, склавши в грудні 13 420,60
з.р. [2, ч. 23]. Зростання статутного капіталу тривало й в наступні роки, але поспішне
відкриття поруч з львівською повітових гуртівень у Станіславі, Перемишлі та
Тернополі (1884р.), а також у Дрогобичі (1885р.) та Коломиї (1886р.), серйозно
підірвало фінансові можливості організації [16, с. 10-11].
Основною причиною фінансових і організаційних труднощів нововідкритих
філій, згідно із твердженням В. Нагірного, була відсутність „доброго і фахово
вишколеного персоналу” [16, с. 10]. На керівників гуртівень довелось призначати
службовців Крилошанського банку, яких пізніше поступово замінили підготовленими
у самому товаристві молодими фахівцями.
Ще серйознішою проблемою стало створення в окремих повітах
самостійних гуртівень на засадах „Народної Торговлі” і під аналогічними назвами. У
1886-1887 рр. такі гуртовні з’явились у Сяноку, Рогатині, Самборі, а пізніше й в
Бродах [16, с. 11]. Спочатку „Народна Торговля” їх підтримувала. Але самостійні
повітові гуртовні творили „Народній Торговлі” конкуренцію і самі ж страждали через
неї. Пропонували об’єднати такі гуртовні, а також приватні крамниці навколо
Товариства як центральної спілки, однак цей замисел не вдався [41, с. 21]. Довелось
майже розорені товариства реорганізовувати у філії львівської організації, що теж
потребувало чималих витрат.
Маючи незначний дохід від гуртових продаж „Народна Торговля”, як і
пропонував колись А. Ничай, розпочала торгувати вроздріб, розраховуючи цим
збільшити торговельні обороти та власний капітал [15]. Однак, орієнтація на
задоволення попиту міських жителів, переважно української інтелігенції, службовців
та ремісників, спонукала Товариство здійснювати все більші закупівлі порівняно
дорогих імпортних („колоніяльних”) продовольчих і промислових товарів: кави, чаю,
коньяків та вин, цитрусових, тканин тощо [41, с. 21]. У результаті ціль забезпечувати
товаром, необхідним і доступним для селян, відходить на другий план, що зменшує
інтерес до послуг „Народної Торговлі” сільських крамниць.
До 1885 р. „Народна Торговля” взагалі не мала регулярних зв’язків з
українськими крамницями, хоча їх на той час, за даними Ю. Павликовського, було
вже понад 200 [41, с. 20]. У 1888 р. вона обслуговувала тільки 130 крамниць, у 1891 –
вже 335, у 1893, на десятому році свого існування, 450, але далі їх кількість
тимчасово йде на спад, в основному через активізацію власної роздрібної торгівлі та
обмежені можливості задовольняти споживчі потреби селянства. Нова фаза
господарської співпраці „Народної Торговлі” з крамницями розпочинається лише
1897р. завдяки зусиллям члена її Совіта та нового лідера „Просвіти” К. Левицького. З
цього часу майже невпинно зростає число крамниць, що закуповують в товаристві
товари, а також обсяги їхніх закупівель (див. табл. 2).
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Таблиця 2
Господарські зв’язки „Народної Торговлі” з громадськими крамницями
Обсяги закупівель
Роки
Кількість крамниць
(тис. австр. крон)
1898
549
168
1899
660
208
1900
724
335
1901
745
383
1902
811
594
1903
727
489
1904
732
474
Джерело: Павликовський Ю. Слідами розвою ідеї кооперації і союзного устрою в „Народні
Торговлі”. – Львів, 1923. – С.21.

Зростання числа крамниць, що постійно співпрацювали з „Народною
Торгівлею,” засвідчує загальний розвиток крамничного руху в 1880-1890-х рр.
Економічні здобутки цієї організації стали для нього доволі потужним стимулом,
оскільки збудили інтерес до питань національної торгівлі широких кіл української
громадськості і, як відзначав пізніше К. Левицький, допомагали долати у населення
зневіру „до власного ведення торговельних справ”. Окремі представники української
громади вже в середині 1880-х визнавали: „система, що на неї спирається наша
„Народна Торгівля”, є незвичайним суспільним явищем на нашому економічному
полі, що досі лежало облогом ... Хто тільки свій нарід любить, той йому нічого так
бажати не може, як того, щоб „Народна Торгівля” розпростерлася по всіх містах,
містечках і селах, щоб наші люди займалися продажем усіх потрібних нам речей, щоб
ми самі у себе купували і своїм продавали” [2, ч. 23].
Правда, у той час „Народна Торгівля” пропонувала крамницям окрім
якісного товару лише 2% знижку на гуртові закупівлі та незначний кредит у 200-300
з.р. [41, с. 20]. Але ентузіазм ряду членів „Просвіти” й Товариства імені
М. Качковського, сільських священиків та грамотних селян, а також активна
пропаганда „крамничної справи” через окремі видання11 та періодику сприяли
загальному зростанню числа цих крамниць. Згідно з оцінкою І. Витановича, який
присвятив початкам галицької української кооперації окреме дослідження, найдіяльнішими в краю були філії „Народної Торгівлі” в Коломиї й Снятині, які „найцікавіше
організували собі, як підбудову, спілкові і приватні крамниці” [3, с. 355]. Зокрема, з
ініціативи Коломийської філії виникла „Карпатська крамниця” в Яблунові, завдання
якої полягало в організації обмінно-збутових операцій для Підгір’я [3, с. 355].
Організаційною працею такого ґатунку займались часто і керівники львівської
централі „Народної Торгівлі”. Зокрема, за почином Нагірного у порозумінні з
місцевими підгірськими суспільними діячами було створено „Гуцульську спілку
промислову” (м. Коломия) [3, с. 355].
Особливо активізувався крамничний рух після того, як 1891р. „Просвіта”,
змінивши статут, проголосила себе просвітньо-економічною організацією і
розгорнула кампанію за створення так званих „читальняних крамниць” –
Зокрема, в 1887р. „Просвіта” випустила „Порадник для крамниць” В. Нагірного [Школьная Часопись. Львів.
1888. Ч.1], а в 1891р. „Общество имени М. Качковского” – „Закладайте крамніце, хоть по одной в каждом селе,
слово заохоткі й порады” А. Ничая [Бесіда. Львів. 1891. Ч.14. С.64]
11
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торговельних установ, що існували при читальнях цього товариства. Створення таких
крамниць, як і взагалі підтримка крамничного руху, були передбачені §50
новоприйнятого статуту [53, с. 18]. Наприкінці 1897 року „читальняних крамниць” у
„Просвіти” було вже 146, а через шість років – 450 [29, с. 33 та 37]. Їх роботою в
„Просвіті” опікувався спеціальний референт з економічних питань („мандрівний
вчитель”). Першим референтом „Просвіти” був агроном В. Король (1896-1902), його
наступниками – А. Гарасевич (1904-1909) та С. Кузик (1909-1914). Референти
„Просвіти” читали лекції на економічну тематику, надавали селянам, зокрема членам
читалень, різноманітні консультації, провадили ревізії господарських установ
товариства. Лише в 1898-1899 роках В. Король провів „люстрацію” господарських
об’єктів „Просвіти” у 18 повітах і прочитав лекції у 249 сільських громадах та в 9-х
міських філіях товариства. Слухало ці лекції, за даними „Просвіти”, 16 055 осіб, з
яких 44 – представники інтелігенції, решта – селяни та міщани [54, с. 116-117].
Пізніше, правда, ревізійно-просвітня діяльність В. Короля змаліла, оскільки
„Просвіті” бракувало коштів для її фінансування. Починаючи з 1894р. вона як і
польські громадські інституції, що отримували значні кошти на економічний
розвиток краю, щорічно претендувала на фінансову допомогу від крайової влади, але
на відміну від них протягом десяти років так і не дістала її через опір польської
більшості галицького сейму [55, с. 50-52].
На зламі ХІХ-ХХ ст. в крамничному русі поруч з „Народною Торговлею”,
товариствами „Просвіта” та „Обществом имени Михаила Качковского” посильну
участь беруть й інші громадські та економічні українські інституції. З-поміж останніх
особливо піклується „крамничною справою” страхове товариство „Дністер”. Зокрема,
в 1903р. воно виділяє „Народній Торговлі” субвенцію в 2000 К. для утримання
„мандрівного вчителя крамничної справи” [41, с. 22].
З приходом на митрополичий престол А. Шептицького до крамничного
руху активно долучається греко-католицька Церква. Митрополія розпочинає
спеціальну акцію з організації „християнських склепів” (церковних крамниць) у
сільських парохіях. Керує цією акцією господарський адміністратор, о. Тит
Войнаровський [21, с. 60-62]. Серед найактивніших учасників крамничного руху були
священики: о. Д. Танячкевич, о. С. Зельський, о. А. Пеленський, о. М.Темницький,
о. Л. Горалевич та ін. У 1890-1900-х рр. вони стали „постійними речниками
крамничної справи” на зборах українських товариств та організаторами зразкових
крамниць у своїх приходах [41, с. 22].
Зупинимось коротко на устрої та діяльності „християнської” крамниці,
заснованої 1899р. останнім із названих вище сільських парохів, о. Л. Горалевичем у
його приході в с. Угерське12. Опікувався нею обраний з прихожан місцевої церкви
комітет та сам священик. Прибуток призначався на будівництво нового мурованого
храму, а отже крамниця для прихожан фактично була неприбутковою установою, що
обслуговувала місцеве населення, задовольняючи його потреби в споживчих товарах.
Початковий капітал цієї крамниці становив лише 364 К, але на кінець 1904р. на її
рахунку в Стрию було 3 420К, річний оборот сягав 29 тис. крон, а прибуток – 957.27
К. Завдяки широкому асортиментові товарів та помірним цінам крамниця в Угерську
Короткий звіт про діяльність крамниці о. Л. Горалевич подав у своєму листі в „Народну Торговлю” (1905р.).
Цього листа І. Петрушевич обнародував у своїй статті в журналі „Економіст” [Петрушевич І. Церковна
крамниця в Угерску // Економіст. 1905. Ч.2. С.1-2]
12
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позбавила клієнтури і розорила дві єврейські комерційні установи, які ще недавно
процвітали в цьому селі. Успіхи крамниці привернули до неї увагу жителів сусідніх
сіл. Після ознайомлення із засадами її праці та спілкування з о. Горалевичем, були
засновані громадські крамниці (читальняні, селянські або церковні) в Добрянах,
Кавську, Тейсарові, Луковиці Вишній та деяких інших селах Стрийського повіту, а
також „читальняна крамниця” в с. Більче на Дрогобиччині.
З точки зору самого пароха, своїм успіхом крамниця в Угерську завдячувала
перш за все доброму менеджменту та використанню послуг „Народної Торговлі”.
„Многі крамниці руські, побираючі товари виключно у жидів, поупадали, – писав він
у своєму листі в „Народну Торговлю”, – а згадані визше крамниці [Стрийщини –
Р.П.] зістають всі в зв’язку з „Народною Торговлею” [48, c.1].
Господарські показники крамниці в Угерську та результати організаційної й
просвітньої роботи її засновника – ще одне свідчення значного розвитку українського
крамничного руху. 1903 року на 3374 громади в Східній Галичині було 1686
громадських та приватних крамниць, а через рік – уже біля 2 тисяч [41, с. 22].
Тіснішали й зв’язки цих крамниць з „Народною Торгівлею” (Див. табл. 2).
Бачачи, що кількість крамниць в краї от-от сягне оптимального рівня,
активісти крамничного руху звертають більше уваги на якість їх господарської
діяльності та організацію. Звучать пропозиції розгорнути крамничний рух у „рух
торговельний, котрий в першій мірі обняв би експорт ... сирих матеріалів (яєць, збіжа)
і виробів промислу домашнього, а дальше по обчисленню своїх потреб і сил викликав
би потребу і спонукав би до заснування фабрик власних” [20, с. 16].
Для підвищення рентабельності і конкурентоспроможності крамниць
пропонували об’єднати їх або навколо повітових гуртівень, що належали б повітовим
крамарським спілкам, або навколо „Народної Торговлі”. По першому шляху ще
1898р. пішли ряд крамниць Станіславщини та Перемишельщини [41, c. 22]. Проте цей
шлях був досить складний та довгий, оскільки потребував активної пропаганди самої
ідеї „союзу крамарів”, а також значних коштів на заснування гуртівні13.
Шлях об’єднання навколо „Народної Торговлі” багатьом активістам
крамничного руху здавався простішим, адже це товариство на початку ХХ ст. було
вже економічно міцною фірмою, що мала широку клієнтуру й позитивний імідж у
вітчизняних та зарубіжних виробників споживчих товарів. До того ж воно –
„інституція, що не збиває маєтків, членом єї може бути кождий”, а отже й добитись
переорієнтації цієї фірми на обслуговування потреб села та здійснення експортних
операцій за умови, що власники крамниць стануть її пайовиками, а крамниці
постачатимуть вироби українських селян та ремісників було „найлегше” [20, с. 17].
У той же час окремі фахівці „крамничної справи” на початку ХХ ст.,
вважали, що такі „форми організації сільської торгівлі” як крамниці церковні,
громадські і читальняні уже не відповідали „теперішнім обставинам” [49, с. 11]. На
фоні „чужинецьких” торговельних закладів ці крамниці й справді виглядали доволі
непривабливо. „Трошка стухлої муки в бруднім мішочку валяється десь в куті на
незамітаній землі або підлозі, крім того грудка цукру, банька нафти, кілька пачок
сірників і „папірків”, то звичайне все, чим може попасти і налюбуватися людське око,
Згідно з розрахунками М. Заячківського такій гуртівні треба було як мінімум 30 тис. з. р. статутного капіталу і
500 тис. з. р. річного обороту (Заячківський М. Крамниці а „Народна Торговля”// Економіст. 1904. Ч. 1. – С.17)
13

68

– з сумною іронією описували в 1905р. пересічну українську крамницю К. Левицький
та І. Петрушевич. – Муку чути мишами, цукор нафтою, сірники пріють, нафта
заправлена бензиною палахкотить. Але і сей запас товарів не все на складі і нераз
тому, що рад би їх купити у свого, приходиться відійти з порожніми руками. Наш
крамар веде свою торговлю так, ніби ласку робить людям. Того купити забув, там
того не хотілося, на інше і грошей не стало. Хто упімнеться, аби держав дріжджі або
солонину, того збуде байдужим або й грубим словом. Люди, хоч зразу купують радо
у свого, відбиваються від християнської крамниці і всі зиски з торговлі далі йдуть в
чужі руки” [25, с.6].
Економічна неміч громадських крамниць була породжена перш за все тим,
що всі вони мали свої родові хиби, що не могли не впливати на їхній стан. Зокрема,
церковна крамниця, як ми вже бачили, засновувалась з ініціативи священика, який,
дбаючи про інтереси церкви та громади, намагався увільнити парафіян від
обтяжливих витрат на будівництво чи ремонт та утримання храму і прагнув здолати
побутове пияцтво, для чого слід було економічно „виперти” з села єврейські
крамницю або шинок. Стан цього торговельного закладу залежав від самого
священика, його характеру, моральних якостей, хисту вести господарські справи14.
Перехід ініціатора крамниці на нову парафію часто тягнув за собою занепад
створеного ним закладу, оскільки громада, як правило, щодо нього (закладу) не мала
єдиної позиції. Багаті селяни могли купувати товари в місті, де вони були дешевші, то
ж вдавались до послуг церковної крамниці вимушено. Бідні, які не мали вибору,
часто були невдоволені тим, що весь тягар витрат на церковні потреби через
крамницю лягає на їхні плечі [17].
Ще гірше виглядала справа з крамницями, створеними на кошти сільських
громад. „Не багато сіл може похвалитись зразковою старшиною, дуже часто
змінюється старшина і відповідно до того управа крамниці, ведення її, – писав у
„Господарі і промисловцеві” Б. Дуткевич. – Коли лучиться війт хрунь, що має „плечі”
в повітовій Раді, то в короткім часі потрафить знищити громадську крамницю” [17].
Рентабельними селянські крамниці були лише тоді, коли громада передавала їх в
оренду якомусь доброму крамареві. Але в результаті крамниця втрачала свої
соціальні функції, перетворюючись у звичайне комерційне підприємство.
„Читальняні” крамниці Товариства імені М. Качковського та „Просвіти” без
сумніву принесли цим організаціям значну користь, привабивши селян у читальні.
„Давніше, – писав у 1898р. в газету „Діло” активіст „Просвіти” з Рогатинщини, –
лише з трудом можна було зтягнути членів до читальні і то лише у неділю і свято.
Тепер, коли при читальні постала крамниця, цілими вечорами люди пересиджують у
читальні на розговорах, а при тім полагоджують своє купно” [24, с. 183]. Але
економічна ефективність цих крамниць теж була невисокою. Вона, як і в попередніх
випадках, надто залежала від особистих якостей керівників читальні та найнятого
ними крамаря15. Окрім того, шовіністично налаштовані урядовці-поляки спеціально
чинили цим крамницям різну шкоду: влаштовували обшуки, вилучали ділові
Зокрема, І. Петрушевич визнавав, що успіхи крамниці в Угерському, є перш за все заслугою о. Л. Горалевича,
який „трудився щиро і розумно і ... його заходи видали неабиякі плоди” [Петрушевич І. Церковна крамниця в
Угерску// Економіст. 1905. Ч. 2. С.2]
15
„Думка, що ці крамниці, позаяк мають загальну ціль, мають запевнений успішний розвиток, невірна, – писав
згадуваний вже Б. Дуткевич. – Це може мати місце лише в добре просвічених громадах, яких зараз дуже мало”
[Дуткевич Б. Про крамниці // Господар і промисловець. 1909. Ч.3 від 5 лютого]
14
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документи, тимчасово закривали і т. ін. „під претекстом, що пр. читальня займається
політичними справами” [49, с. 11].
Більшу економічну життєздатність виявляли, за спостереженнями сучасників, приватні та „спілкові” крамниці, які мали надійнішу юридичну та економічну
основу („правного властителя”) [23, с. 119]. Але ці форми крамниць на початку ХХ
ст. були менш поширені і відчували гостру нестачу капіталів та фахівців торговельної
справи.
Іван Пертушевич, який добре знав стан справ у галицькій торгівлі, в 1904
році відзначав, що основними проблемами крамниць будь-якої форми, які
перешкоджали їм розвиватися, є: „1) кредитованіє; 2) трудність сконтролювати
крамаря; 3) недостаток ясної провідної ідеї в організації” [46, ч. 11, с. 5]. До того ж,
лише приблизно 20% усіх громадських українських крамниць Галичини були
постійними діловими партнерами „Народної Торговлі”, а сума, на яку вони
закуповували товарів, навіть на думку сучасників, була „рішуче замала”. Для
прикладу, згідно з даними на 1902/1903 ф.р., кожною з них було закуплено товарів, в
середньому, тільки на 666 К [6].Об’єктивно, це було зумовлено не завжди зручним
для крамарів розміщенням філій товариства та поганими дорогами, які не дозволяли
селянам добиратись до повітових міст. Однак, були й економічні причини, про які
мова йтиме нижче.
Найгострішою для крамничного руху, на мою думку, була проблема
торгівлі в борг, яку до Першої світової війни практикували чи не всі крамниці краю, і
громадські, і приватні, причому не тільки українські, а й польські та єврейські.
Відмовитись від кредитування покупця українські крамниці не мали змоги. У цьому
випадку вони ризикували втратити частину клієнтів, а громадські – ще й сенс
існування в очах багатьох селян та міщан. Справа в тому, що більша частина бідняків
могла тижнями, а то й місяцями не мати заробітку, а отже й грошей, щоб
розплатитись за споживчі товари16. Не завжди вигідний був і натуральний обмін,
оскільки закупівлями сільськогосподарської продукції та ремісничих виробів
більшість крамниць ще не займалась. Будучи легким об’єктом для наживи з боку
торгівця іншої національності, селянин чи ремісник – українець бачив основну
вигоду від існування національної крамниці, не лише громадської, а часто й
приватної, саме в тому, щоб безвідмовно отримувати необхідні йому товари в борг і
не робити при поверненні боргу якихось доплат. Якщо ці очікування не
справджувалися, „своя” крамниця часто ставала йому ще більш осоружною, ніж
„чужинецька”.
Оскільки відмовитись від торгівлі в борг було годі, слід було вибирати,
надавати торговий кредит всім, чи лише потенційно платоспроможним постійним
клієнтам. Обравши перший варіант, треба було б, як це робили крамарі-євреї,
пропонувати взятий у борг товар з додатковою націнкою, щоб, принаймні, не зазнати
збитків, коли хтось не спроможеться свій борг повернути. Обравши другий,
доводилося миритися з тим, що частина потенційних покупців „відійшла” та ще й
була негативно налаштована до управи крамниці.
Згадувана вже крамниця в Угерско теж продавала товари в борг. На 1904р. у касі цієї крамниці було 29.13 К,
товарів на суму 838.88 К, а заборгованостей перед нею – на 1103.85 К. Очевидно, що в інших, не так вміло
ведених крамницях ця диспропорція була значно більшою й постійно зростала [Петрушевич І. Церковна
крамниця в Угерску// Економіст. 1905. Ч. 2. С.2]
16
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Торгівля в борг, окрім того, повсякчасно ставила крамаря перед моральним
вибором: торгувати без обману, але, якщо доведеться, покривати втрати крамниці
власним коштом, чи, обманюючи покупця, утримувати крамницю, гарантувати свій
заробіток, та ще, якщо вдасться, нажитись при цьому. Не дивно, отже, що „богато
крамниць стали просто гніздами деморалізації і визиску” [47, с. 2].
Врешті, практика товарного кредиту серйозно ускладнила бухгалтерію
торговельного закладу і дала можливість нечесному продавцеві безкарно
привласнювати громадські гроші. Зловживання продавців найбільш характерні саме
для церковних, селянських та читальняних крамниць, яких тоді було найбільше.
І. Петрушевич писав, що ці форми громадських торговельних закладів „мають багато
опікунів, але не мають правного властителя. В уряді крамниці має голос виділ
читальні, на тій підставі, що крамниця отворена на читальняні фонди. Мають там
голос війт і радні, бо той будинок читальні, де міститься крамниця, стоїть на
громадському ґрунті. Має голос священик і братство, бо крамниця затягнула в
скарбоні позичку. Всі вони радять і видають прикази та взаємно собі перешкоджають,
а тим часом склепар сміється з них усіх нишком і робить, що сам захоче” [50, с. 40].
Кредитування покупця тягнуло за собою також поступове зменшення в
українських крамницях товарного асортименту та резерву товарів. Натомість
зростала їх залежність від місцевих гуртівень, що належали переважно євреям та
полякам, адже все більше товару теж доводилось брати в борг. Через те, що „Народна
Торговля” відкривала товарний кредит тільки перевіреним роками співпраці
клієнтам, низькорентабельні громадські крамниці просто не мали змоги купувати
товари на її базах-„складах” [6].
У результаті, як спостеріг І. Петрушевич, більшість українських крамниць,
що на початках своєї роботи показували цілком добрі результати, приблизно через
п’ять років після відкриття „заснічуються і властиво завмирають”. Неплатоспроможні
боржники перестають купувати товари, бракує вільних коштів на закупівлі, крамар,
спочатку „учтивий і порядний ... пізнає, що єго ніхто не годен контролювати і зачинає
красти” [44, c. 15].
Висновок тодішнього секретаря Совіту „Народної Торговлі” доволі невтішний: „Дрібне руске крамарство, скопійоване живцем з підприємств капіталістичних,
стоїть лише виїмковими одиницями, але не має ніякої провідної ідеї, ні не може мати
морального ані політичного впливу” [44, с. 15].
Досить різко оцінював крамничний рух останньої чверті ХІХ – поч. ХХ ст.
один з перших істориків української кооперації А. Жук. „Із заснуванням „Народної
Торговлі” у Львові почався торговельний рух на провінції. Почали закладатись
українські крамнички при церквах, при читальнях, а також приватні. На початок
ХХ ст. їх було коло тисячі, але вони не створили національної торгівлі, бо їм не
просвічувала велика ідея зміни суспільного устрою і створення економічної підстави
для національного визволення, – стверджував він у своєму виступі на кооперативних
курсах у Ямному в 1936 р. – приватні крамарі-українці виявилися менш розторопними від своїх конкурентів-жидів і не виросли в поважну силу, а церковні й
читальняні крамнички були просто хибною організаційною формою, провадились
безконтрольно і крім деморалізації та знеохочення до громадських починів на
економічному полі, нічого по собі не лишили” [19, с. 113].

71

Отож, слід визнати, що зі створенням „Народної Торговлі” господарські та
інші зв’язки в межах крамничного руху українців Галичини набули стійкості, а сам
рух постійно кількісно зростав. У той же час, попри достатньо високу динаміку цього
руху, і І. Петрушевич, і А. Жук мали рацію щодо його безперспективності в умовах
ринкової економіки. Задумані як „напівблагодійні інституції” громадські крамниці не
мали надійної економічної та юридичної основи, чітко означеного власника, який не
лише має вигоду від торговельного підприємства, а й бере на себе повну
відповідальність за його розвиток. На відміну від кооперативів, де капітал перебуває
у володінні членів, крамниці належали територіальним громадам, громадським
організаціям, неформальним об’єднанням прихожан. Жоден член цих соціальних
утворень не міг на власний розсуд розпорядитись хоча б частиною цього капіталу,
тож не вважав його своїм. „Ніхто на селі не годен зрозуміти, що то значить
колективізм, – писав І. Петрушевич, – себто, що певний капітал може належати до
громади і що громада відповідає за його адміністрацію, так само наче б це був капітал
чужий. До того треба суспільства високо освіченого й розвинутого культурно.
Теперішня уровень культури наших людей показалася занизькою до користування
висшим степенем колективізму”[45, с. 5] . Окрім того, управління таким
торговельним підприємством, формально перебуваючи у руках керівних органів
громади, громадської організації, практично здійснювалось крамарями – єдиними
фахівцями торговельної справи. Оскільки оплата праці крамаря найчастіше ніяк не
залежала від результатів роботи крамниці, політика підприємства була зорієнтована
не на громадські, а на приватні (самого крамаря) або групові (сільської верхівки)
інтереси. Врешті, інвестори крамниці (члени громади, громадського об’єднання) не
мали від інвестування особистої вигоди. Крамниці, не маючи кооперативної природи,
не практикували виплат на закупівлі та нарахування на внесений капітал. Не було ні
загальновідомих сьогодні сезонних знижок, ні премій або скидок найактивнішим
покупцям. Як наслідок, формальних власників та основних клієнтів крамниці ніщо не
стимулювало ні до нарощування інвестицій в підприємство, ні до активної участі в
управлінні ним. Відсутність контролю з боку власників-клієнтів у свою чергу
уможливлювала зловживання працівників та неякісне обслуговування. Економічну
міць колективних торгоівельних підприємств суттєво підривало товарне кредитування, низькі обороти та повільне нарощування основного капіталу.
Попри економічну безперспективність крамничний рух мав суттєвий вплив
на господарське та суспільне життя української спільноти в Галичині. Завдяки йому
змінювалась суспільна свідомість галицьких українців. Замість зневаги і байдужості
до торгівлі, притаманних галичанам ще в середині ХІХ ст., на початку ХХ-го
спостерігаємо посилену увагу до неї. З розвитком національної торгівлі починають
пов’язувати подолання українцями господарської відсталості, розбудову соціальної
структури в напрямку до модерної нації, національно-економічне визволення й
розв’язання соціальних проблем. Як стверджував В. Нагірний на урочистих зборах з
нагоди 25-річчя „Народної Торговлі” „в послідних роках, а головно від заснування
„Народної Торговлі” збудилося заінтересуваня для купецького, а властиво для
крамарського діла і то так, що чи то в нарадах політичних, економічних чи
просвітніх, все зводиться бесіда про крамарство і кожний думає, що крамарство
доведе народ до цілковитого добробуту” [16, с. 7].

72

Окрім цього, незважаючи на економічну кволість, чисельні українські
крамниці та „Народна Торговля” складали певну конкуренцію комерційним закладам
євреїв і поляків, а отже їх відносну монополію на торгівлю було подолано, а
можливості отримувати надприбутки за рахунок українського населення зменшено.
Врешті, саме проблеми крамничного руху в традиційних його формах
спонукали його провід у пошуках „рецепту для санації” крамниць звернути пильнішу
увагу на європейські споживчі кооперативи і осмислити не лише їхню політику та
практику, а й принципи діяльності, природу кооперації. У результаті українська
громада перейняла та адаптувала до національних потреб „рочдельську кооперативну
доктрину”, власне, ту суспільно значиму ідею, про відсутність якої у крамничного
руху говорили його критики. Не менш важливим є й те, що витворені в останній
четверті ХІХ ст. українські торговельні заклади подекуди забезпечили матеріальну
основу та досвід господарської роботи для більш досконалих організаційних форм
ведення торгівлі, переважно для споживчих кооперативів. Той же І. Петрушевич,
пишучи про кооперативний рух в найбільших країнах Європи, стверджував, що
„торговельні спілки мають і у нас подекуди услів’я здорового і тревалого розвитку, де
людність при читальні, касі сист. Райфайзена або краще веденій читальняній
крамниці перейшла вже першу школу спілкового господарства” [49, с. 11].
Таким чином, громадські крамниці слід визнати прокооперативними
торговельними закладами, реорганізація яких зумовила поступове перетікання
крамничного руху у кооперативний. Вони готували населення краю до господарської
співпраці у сфері обміну, але через свою недосконалу форму рано чи пізно мали
припинити своє існування або перетворитись у кооперативні торговельні
підприємства.
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КОСТЬ ЛЕВИЦЬКИЙ – ВИЗНАЧНИЙ ДІЯЧ
УКРАЇНСЬКОЇ КРЕДИТНОЇ КООПЕРАЦІЇ В
ГАЛИЧИНІ В КІНЦІ ХІХ – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ
ХХ СТОЛІТТЯ
Висвітлюється діяльність Костя Левицького як одного із організаторів і керівників
перших кооперативних товариств, кас, щадниць, засновника і директора найбільших
кредитних товариств – Крайового союзу кредитового і Крайового союзу ревізійного.
Ключові слова: Кость Левицький, Галичина, кредитова кооперація, Крайовий союз
кредитовий, Крайовий союз ревізійний.

В кінці ХІХ – на початку ХХ ст. суспільно-громадське життя в Галичині
очолила група молодих правників, за переконанням народовців, які позбувшись
романтичного захоплення святковим народним побутом, відчули гостру необхідність
звільнення українського селянства від духовного й соціально-економічного рабства,
переконалися, що боротьба за соціальні і національні права власного народу буде
тривалою і виснажливою і що в цій боротьбі потрібно буде спиратися на власні сили.
До представників нового покоління української світської інтелігенції в
Галичині належав Кость Левицький, що народився 18 листопада 1859 р. в містечку
Тисмениця неподалік Станіславова. Вийшовши з родини греко-католицького
священика, отримавши добру освіту і виховання, він взяв на себе функцію духовнополітичного провідника нації, сформулював її потреби, найнагальнішою серед яких
вважав потребу економічного розвитку. Це зумовлювалося злиденним життям
галицьких селян, їх масовою еміграцією у пошуках заробітку на чужині.
К. Левицький діяв у непростих політичних умовах, коли західноукраїнському суспільству, що перебувало у правовому полі конституційної АвстроУгорської монархії, доводилося прискореними темпами долати відставання від
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сусідніх народів у різних сферах суспільного життя, зокрема, в розвитку
кооперативного руху.
Кооперативний рух на західноукраїнських землях започаткували поляки,
створивши в 1860 р. ощадно-позичкове товариство. На час виходу австрійського
кооперативного закону (1873 р.) таких товариств діяло уже 16. У 1874 р. у Львові
вони створили свою першу спілку кредитних кооперативів, до якої увійшло 58
товариств, а в 1901 р. свій фінансовий центр – спеціальний кредитний банк на
акціонерних засадах [1].
Під впливом виданої у 1874 р. книжечки С.Качали „Що нас губить, а що
нам помочи може” в Галичині було засновано декілька сотень позичкових кас
самостійних, церковних або громадських. Тоді ж виникла ідея впорядкувати окремі
каси різного типу в статутні кредитні товариства „Власна поміч”, для яких
К.Левицький склав статут і написав рекомендації, як їх організовувати. „Не трать
надії чоловічи, ще ти не послідний. – писав він. – Піди до голови по розум! Подивися
на громаду – там наша сила! Не багаті ми, але багато нас є. Скиньмося в громаді по
одному ринському, а кілько то буде соток. Є вже початок до заложеня каси
пожичкової. Кожда громада повинна мати свій банк, свою касу пожичкову, а вся
провізія, то є заробок каси не піде межи чужі люде, але на громаду, на порятунок
зубожілих та на запомогу бідних!..” [2].
К.Левицький звертав увагу на те, що дуже не просто буде переконати
господаря стати членом спілки. У нього знайдуться різні аргументи, зокрема про те,
що важкий час, що відповідні внески необхідно платити церкві, школі, читальні, а
тепер ще й касі позичкові, для того, щоб відмовитися від такої пропозиції. Загалом
каси позичкові не виправдали сподівань. Частина з них розпалася, частину
громадських кас захопили повітові виділи, керуючись при цьому прийнятим 19
червня 1887 р. законом.
Не могли суттєво вплинути на вирішення економічної проблеми (а це, поряд
з малоземеллям, відсутність доступного дешевого кредиту для дрібних виробників) й
Рустикальний банк та „Общее рольничо-кредитное заведение” для Галичини й
Буковини („Крилошанський банк”), яке від 1878 р. набрало форми кредитного
кооперативу. Кредитним кооперативом вважав Крилошанський банк І. Витанович,
оскільки банк мав давати власним членам позички „на піднесення господарства,
торгівлі й промислу, з правом випуску заставних листів на гіпотечні позички” [3].
Однак названий банк був кооперативом лише формально, як і перші польські та
українські товариства дрібного кредитування, зокрема „Надія” в Делятині, „Віра” у
Тисмениці. Їхня діяльність характеризувалася розмежованістю між пайовиками та
клієнтами, економічною експлуатацією населення. Власники повного паю були
людьми заможними і не претендували на кредит, тоді як більшість позичальників не
мали в такому „кооперативі” паю. Вони лише сплачували високі відсотки за позику і
не отримували компенсації у вигляді дивідендів на паї. Названі заклади відзначалися
не лише непрофесіоналізмом та спекуляціями службовців, що стало основною
причиною їх краху, а й здирницькою кредитною політикою по відношенню до селян.
Ініціативу поліпшення фінансово-економічної ситуації в Галичині взяло на
себе товариство „Дністер”, яке на засіданні надзірної ради 1896 р, доручило дирекції
створити „Союз задаткових товариств”. Два роки тривала підготовча робота. З травня
1898 р. було схвалено статут спілки і обрано комітет у складі Я. Кулачковського,
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К. Левицького, С. Федака для остаточного оформлення товариства. К. Левицький
згадував, що в ініціаторів створення Крайової кредитної спілки не було єдиного
підходу щодо призначення майбутньої організації. „Одні були тої думки, щоби
негайно засновувати і впровадити в життя КСК, як центральну організаційну
установу для всіх видів кооператив з обов'язком нагляду їх діяльности і уділювання
їм кредитів, щоби вдержати їх разом і в організованому ладі, а другі заступали таку
думку, щоби наразі не засновувати КСК, а підождати, доки буде в нас значніша
кількість кооператив, і тоді вони самі приступлять до заснування своєї організаційної,
кредитної і контрольної централі. Я заступав першу думку і мені вдалося переконати
моїх товаришів, що нам доцільне мати відразу свою організаційну установу з
засобами контролі й кредиту, бо інакше розлетиться ціла розпочата розбудова нашої
кооперації... І таким способом сталося, що КСК ми поклали на трьох засновах так, що
ця установа взяла в свої руки: підготовляти й організовувати нові союзні
кооперативи, давати основаним кооперативам поучення при нагоді їх ревізій та дбати
про уділювання їм потрібних кредитів” [4].
У липні 1898 р. було зареєстровано статут, а 8 грудня у Львові відбулися
перші загальні збори „Крайового Союзу Кредитового”. З доповіддю на них виступив
К. Левицький, який повідомив, що до складу товариства записалося 113 членів, а його
фонд становить 377 крон. Варто зазначити, що невелика кількість українських
кредитних кооперативів (тоді до Союзу вступило лише 26 товариств) змусила шукати
фінансової підтримки у фізичних осіб. Збори обрали керівні органи Союзу: надзірну
раду, контрольну комісію та дирекцію. Головою надзірної ради було обрано
Г. Кузьму, начальним директором — К. Левицького. Було встановлено орієнтовні
показники фінансових операцій спілки та товариств, що ввійшли до її складу: 4,5% на
заощадження, 5,5% на кредит членам кооперативу і 7% - приватним особам [5].
У цей період кредитна кооперація стала осердям та фінансовою базою
українського кооперативного руху, а її керівники - його лідерами.
10 червня 1903 р. було прийнято закон „Про обов’язкові ревізії
кооперативів”. До 1904 р. власне КСК виконував роль „центрального осередку
українського кооперативного руху в Галичині”, оскільки окрім кредитування своїх
членів займався також „організацією кооперативів, достарчував їм статутів, друків та
переводив по кооперативах ревізії, яким кооперативи піддавалися добровільно” [6].
Міністерство внутрішніх справ Австрії розпорядженням від 12 січня 1904 р.
погодилося визнати Крайовий союз кредитовий ревізійною спілкою для кооперативів,
які є його членами, але за умовою, що в статут КСК будуть внесені зміни, які
обмежать господарські операції спілки. Оскільки серед пайовиків КСК було багато
фізичних осіб, а сам він став центральною кредитною установою для української
кооперації, це рішення не могло влаштувати її лідерів. На нараді в грудні 1903 р., яку
проводила дирекція КСК спільно з представниками від українських господарських та
громадських організацій, було вирішено створити спеціальний Крайовий союз
ревізійний (КСР) та організувати при ньому видавництво журналу „Економіст” [7].
Заснування КСР дозволило, з одного боку, розгорнути активну планову
наукову, пропагандистську та організаційну діяльність, спрямовану на розгортання
українського кооперативного руху в краї і об'єднати для цього зусилля майже всіх
українських господарських та громадських інституцій – „Дністра”, „Народної
торговлі”, кооперативу „Труд”, Товариства урядників і священиків, „Сільського
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Господаря”, Товариства „Защити Землі”, „Спілки видавничої”, Товариства для
розвою руської штуки [8], – а з іншого, дало можливість КСК спрямувати свою
працю на розбудову та економічне й організаційне зміцнення кредитної кооперації.
Новостворена спілка основне завдання своєї діяльності вбачала в організації
українських кооперативів усіх видів, забезпеченні їх дешевим і доступним кредитом,
наданні консультацій і допомоги у веденні ними справ, контролі господарських
операцій. Частина зазначених завдань пізніше перейшла до інших організацій
української кооперації, але на першому етапі її діяльності Крайовий союз кредитовий
відіграв роль центру й водночас каталізатора українського кооперативного руху. У
1905 р. К. Левицький у виступі на з'їзді Національно-демократичної партії зазначив,
що успіхи в діяльності партії особливо відчутні „на полі фінансовім і економічнім”,
що добробут українців значною мірою визначається їхньою згуртованістю і плідною
працею. Результатом цієї праці стало зростання кількості кредитних кооперативів.
Якщо у 1899 р. їх налічувалося 17, у 1904р. – 68, то у 1908р. – 168. Протягом 15 років
діяльності Крайового союзу кредитового кількість кредитних кооперативів зросла у
16, власних капіталів – у 58 разів [9].
Загалом, національно-демократична партія сформована у 1899 р. діячами
народовецького руху, до провідного ядра якої входили Юліан Романчук, Євген
Олесницький, Кость Левицький, Володимир Охрімович, Михайло Грушевський та
Іван Франко відіграла надзвичайно важливу роль в мобілізації галицького українства
до боротьби за соціальні права та національне визволення. „Від того часу під
проводом цієї партії, за її ініціативою і відповідальністю, - згадувала Мілена
Рудницька, - проходить українська політика на Західній Україні. Вона мобілізує
широкі народні маси до здобуття національно-політичних прав, вона в реакційному
запліснілому рутенському громадянстві пропагує гасла лібералізму, демократії і
поступу, вона організує господарське і культурне життя краю, вона визначає мету і
засоби національної політики” [10].
Оцінюючи значення кредитної кооперації уже через декілька десятиліть її
діяльності К. Левицький писав: „Вексель і лихва, це наша біда! – кликнули були
перші просвітники, та за цим кличем станули церковні і громадські каси, а лихви не
загасили. Відтак прийшов закон проти лихви 1877 року, і цей не поборов лихви! Аж
прийшла кредитова кооперація у нас в девятьдесятих роках минулого століття, з
Краєвим Союзом Кредитовим у Львові, та громадянство наше власними збірними
засобами побороло лихву, - одну з причин лихоліття нашого народу...” [11].
4 грудня 1903 р. представники центральних і деяких львівських
кооперативних організацій схвалили підготований К. Левицьким статут окремої
ревізійної установи, покликаної стати провідним ідейно-організаційним центром усієї
української кооперації в Галичині. Влада затвердила цей статут 18 січня 1904 р.
Перші загальні збори Крайового союзу ревізійного відбулися 25 березня 1904 р. У
них взяли участь представники 22 союзних кооперативів. Згідно зі статутом,
Крайовий союз ревізійний повинен був дбати про розвиток кооперативів,
контролювати діловодство, збирати й публікувати статистичні дані про їхню
діяльність, видавати часопис та необхідну літературу. Першим і незмінним до 40-х
років головою ради союзу був К. Левицький. Відзначаючи його заслуги у розвитку
кооперативного руху А. Жук в статті, присвяченій 30-літтю РСУК писав: „Др.
К. Левицький взагалі є творцем нашої національної кооперації, як масового явища. З
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під його пера вийшли перші брошури про спілки, він був одним з організаторів і є на
нинішній день директором Союзу Кредитового, що був першим українським
кооперативним центром. Він був автором статуту Союзу Ревізійного, головним
організатором Союзу і його довголітнім провідником” [12].
К.Левицький відносився до складу тих 34-ох сміливців, які сказали собі:
„добути або дома не бути!”, заснувавши 22 травня 1884 р. ремісниче товариство
„Зоря”. Це означало кинути виклик тим, хто не хотів бачити українських міщан та
українських ремісників в українському таборі. „Це означало: видирати з рук
противника добичу, про яку він був певний вже, що вона його, – згадував він. –
Українці могли собі поширювати освіту серед селянських мас, могли творити
підвалини для української науки в Науковому товаристві ім. Шевченка, могли
закладати свої приватні школи – все те не було такою безпосередньою небезпекою, як
організація під українським національним прапором міського елементу, що мав бути
угольним каменем польської національно-державної будови в Галичині” [13].
Згодом навіть найбільші скептики, які мали певні сумніви, чи вдасться
залучити до товариства значне число членів, переконалися, що із-за наявності
напруженої і організованої праці можна багато зробити, й що ремісниче товариство
„Зоря” має майбутнє [14].
К. Левицького обрали секретарем, членом правління Товариства; він також
ініціював відкриття у Львові ремісничо-промислової бурси.
К. Левицький відомий в Україні як один з активних діячів просвітницького
руху. Саме з його ініціативи „Просвіта” була перетворена з просвітницького в
просвітницько-економічне товариство. З цією метою у 1891 р „Просвіта” змінила свій
статут, автором якого був К. Левицький, за яким її місцеві осередки мали закладати
шпихліри (склади для збереження зерна), рільничо-господарські і промислові спілки,
„старатися про заложення крамниці на спільний рахунок, де би члени громади могли
побирати дешевий і добрий товар, старатися про заложення власної каси позичкової
та каси ощадности, як також помагати своїм членам при закупі насіння, машин і
знаряддя господарського та вишукування для них джерел заробітку” [15].
За задумом К.Левицького, на основі „Просвіти” необхідно було створити
суцільну мережу просвітницьких, економічних організацій, домогтися для них
фінансової допомоги з державної казни, на зразок того, як робили це польські
економічні організації. Він знайомив широке коло читачів з теорією та практикою
кооперативного будівництва, публікуючи підручники, посібники, популярні
брошури: „Що має робити „Просвіта” на основі нового статуту” (1892), „Про
шпихліри і крамниці” (1893), „Про сільські каси позичкові і щадниці” (1894).
У 1904 р. вийшла друком праця К. Левицького „Про нові спілки
господарські. Як їх закладати і вести”, метою якої було навчити селян організовувати
сільські райфайзенки, а існуючі сільські каси оберігати від примусового
підпорядкування повітовим радам. У ній автор закликав галичан до спільної
господарської праці: „Най кожний господар стає до спілки, а де господар нерозумний,
най господиня іде і приступає до спілки; най там прилучиться і комірник, і зарібник,
бо інакше не пустять з тої хати. ані по гроші (позичку) до каси спілкової, ані не
приймуть грошей на ощадність, ані на переднівку не дадуть їм збіжа, ані в крамниці
не продадуть товару, ані не куплять у него збіжа або покладків, ані не допустять до
компанії як буде нагода купити грунту або наймити пасовисько, або позбувати набіл.
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Найстарші і молодий, і дитина знає, що то є своє діло господарське і свій інтерес
господарський” [16].
У 1907 р., коли завершувалося створення кооперативних організацій при
читальнях „Просвіти”, в Галичині було 450 крамниць, 256 шпихлірів і 200 ощаднопозичкових кас. З часом спілки при читальнях реєструвалися кооперативами і хоч
перебували ще під дахом „Просвіти”, організаційно належали окремо упорядкованій
кооперативній системі. У 1913 р. при читальнях „Просвіти” існувало вже 257
сільських кас системи Райфайзена [17].
Плідно працював К. Левицький як заступник голови товариства „Просвіта”.
А у 1907р. він увійшов до складу господарської комісії, метою якої було „піднесення
економічного добробуту руського народу”. Комісія успішно займалася організацією
господарське-промислових галузей, які потребували допомоги, зокрема, молочарських спілок, домашнього промислу.
Велика місія покладалася, за словами К. Левицького, на інтелігенцію. Саме
вона повинна була донести до кожного селянина необхідність створення
господарських спілок, які не були чиєюсь видумкою, а гострою потребою в процесі
самовиживання.
Розвивати кооперативну свідомість намагалися з допомогою загальної та
кооперативної просвіти, фахового навчання, поширення серед членів національної
кооперативної ідеології [18]. Кредитні кооперативи активно підтримували та фінансували діяльність філій і „кружків” „Просвіти”, „Сільського господаря”, „Рідної
школи”, „Сокола” у своїх селах, сприяли заснуванню молочарських, закупівельнозбутових, споживчих товариств, закуповували на власні кошти літературу, підписували українську періодику для читалень тощо. Зокрема, Крайовий союз кредитовий, окрім того, що дотував „Просвіту”, „Товариство педагогічне”, „Рідну школу”,
„Сільський господар” та інші національні громадські організації, регулярно виділяв
гроші на будівництво в краї церков, фінансував відкриття пам'ятника Т.Шевченка в
Києві і т.ін. [19].
Протягом десятиліть популярні видання „Просвіти” та її місцеві читальні
належали до головних засобів формування національної і кооперативної свідомості
українського населення Галичини. К. Левицькому належала особлива заслуга у
придбанні „Просвітою” власного будинку у Львові. Він докладав великих зусиль,
щоб заохотити талановитих українців до творчої праці, ініціюючи різноманітні
конкурси, премії та стипендії, активно опікувався справою будівництва українського
Народного театру у Львові.
У 1905 р. К. Левицький та І. Петрушевич видали на кошти товариства
„Просвіта” „Порадник торговельний”. В ньому йшлося про те, що галицькі українці
народ хліборобський і купців серед нього дуже мало. Торгівлю у селах і містах вели
переважно чужинці, які заробляли на цьому великі статки. Із кожного села щорічно
вони вивозили велику кількість хліба, льону, картоплі, капусти, а також корів, телят,
свиней, гусей, качок, курей, шкіри, пір’я та іншої сировини. На усьому цьому
заробляли не тільки гуртівники, а й їх агенти, помічники, візники. Ще більші
заробітки мали посередники на товарах, які привозили до села і перепродували
людям в крамницях. Пригадаймо, які це були товари: „Плуги, борони, рала,
колісниці, сокири, ножі, рискалі, сапи, підкови, прилади господарські і ремісничі;
кожухи, сіраки, камізельки, пояси, чоботи, капелюхи, сукна, полотна, перкалі, цайги,
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спідниці, димки, запаски, корсети, кацабайки, хустки, місюрки, застяжки, квітки і
коралі; горшки, макітри, баняки, миски, збанки, тарелі, склянки; кварти, цебри,
цебрики, коновки, діжки, зільниці, фаски, бочки, балії, путні; ложки, ложники,
сільниці, шафки, образи, маглівниці, тачівки, стільці, лавки, шиби, замки, колодки,
ланцюги, цьвяхи, воловоди, ужиска; лямпи, нафта, сьвічки, ліхтарні, ліхтарі, ігли,
шпильки, нитки, пряжі, ножиці, наперстки; мука, крупа, грис, дріжджі, сіль, цукор,
солонина, смалець, ковбаси, вудженина, всіляке корінє, кава, оселедці, москалі і
сардинки, чай, пиво, вино, горівка, мід до питя і патока – се тлько найважніші товари
до буденного ужитку, без яких годі обійтися” [20].
Автори „Порадника” обрахували, що лише одна сім’я протягом року
купувала товарів на 200 корон. Якщо в селі проживало 300 сімей, то разом вони
витрачали на закупівлю товару 60 тис. корон. Це означало, що чистий заробіток від
торгівлі товарами першої необхідності становив 10-15 тис. корон. Проте К. Левицький
та І.Петрушевич ставлять під сумнів уміння українських галичан заробити на торгівлі
товарами. „Доволі глянути на сільську крамницю, аби побачити, яким товаромдобром і як вона торгує, - зазначали вони. – Трошка стухлої муки в бруднім мішку
валяєся десь в куті на незамотаній земли або підлозі; крім того грудка цукру, банька
нафти, кілька пачок сірників і „папірків”, то звичайне все, чим може попасти і
налюбуватися людське око. Муку чути мишами, цукор нафтою, сірники пріють,
нафта заправлена бензиною палахкотить. Але і сей запас товарів не все на складі і
нераз тому, що рад-би їх купити у свого, приходиться відійти з порожними руками”.
Автори „Порадника” висміювали тих крамарів, які вели свою торгівлі так,
ніби робили ласку людям, що купували товар. Якщо ж хтось із покупців попросив
товару, якого немає в крамниці, його могли обізвати грубим словом.
Хибним вважали К. Левицький та І. Петрушевич такий погляд на торгівлю,
коли хтось думав, що „досить купити вагу і трохи злежалого товару” і „зиски
попливуть ніби з керниці”. „Кожне ремесло вимагає науки, знання і практики. Як
шевця без фахового знання звуть „полатайком”, так і крамарство без науки і торгівлі
можна назвати хиба капарством” [21]. Той хто брався торгувати, але не мав
відповідних знань та необхідного капіталу був, на їх думку „або дурень, або злодій”.
„Порадник торговельний” рекомендував бажаючим займатися цією важливою ділянкою економіки відвідувати трьохмісячний торговельний курс при одному із
складів „Народної торгівлі”.
Було очевидним, що у тих випадках, коли крамницею керував освічений,
підприїмчивий фахівець, торгівля приносила більший дохід ніж усе його
господарство. Однак „Порадник” не рекомендував такому крамарю відмовлятися від
земельної ділянки. „Коли треба виорати, посіяти, волочити газда іде в поле, а в
крамници заступає його жінка. Коли треба сапати або полоти, продає газда, а жінка в
поле” [22].
Існуючі тоді правила не дозволяли займатися торгівлею особам, яким не
виповнилося 24 роки, тим, кого суд визнав „марнотратником”, а також „божевільним
і дурнуватим”.
22 березня 1928 р. відбулися загальні збори Центробанку, в яких брали
участь біля 100 представників повітових кредитних товариств та повітових союзів
господарсько-споживчої кооперації. У звіті керівництва Центробанку зазначалося, що
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з 1925 по 1928 р. вклади населення зросли з 15599492 золотих до 86631151 золотих.
Термінові вклади становили 277 тис. золотих. Оборотні засоби Центробанку
становили 1143877 золотих. Згідно, з відповідною постановою, кредити видавалися
лише кооперативам. З чистого доходу в сумі 688227 золотих виплачено 440909
золотих на 10 % дивіденду від вкладів. На доброчинні та культурно-просвітні заходи
Центробанком виділено 628107 золотих [23].
К. Левицький наголошував на тому, що не всі розуміли, що єдиним
джерелом оборотних фондів кредитних кооперативів були тільки маси власного
народу, так як усі інші джерела для них були закриті. „На нас мечуть каменем за те,
що ми ніби ведем політику в кооперації, - писав він в статті „Найважніший вид нашої
кооперації”, - а наша політика тут є така, щоби допомагати свому народови до
господарської відбудови в його лихолітті, та це мабуть найпевніше забороло проти
всякої шкідної політики. Та коли хто інший не хоче нас розуміти, то ми самі повинні
це добре розуміти” [24].
Проблеми розвитку кредитної кооперації К.Левицький продовжив розглядати у 1933 р. в статтях „Як ми основували Ревізійний союз українських кооператив”,
„Під новий рік нашої кооперації”, „Основання та завдання „Центробанку” (Спогад з
нагоди перенесення Центробанку до власного дому)”, „З приводу Загальних зборів
„Центробанку”, „Ділові зв’язки Українбанків з Центробанком”, „Взаїмна кооперативна солідарність у резолюціях і в ділах”. У названих статтях К.Левицький крім
об’єктивних причин злиденного становища більшості населення Галичини після
Першої світової війни виокремив занепад моральних основ праці. „Нам недостає тої
охоти і веселости у праці, яку має французький нарід, - зазначав останній, - і тої
муравлиної витривалости у праці, яку в найтяжчих злиднях має німецький нарід, і
через те нам недостає життя в наших змаганнях”. Для зміцнення основ української
кооперації К. Левицький закликав представників усіх її видів бути солідарними,
„щоби собі поспільно помогати досвідом, знанням і матеріальними засобами” [25].
У статті „З приводу загальних зборів „Центробанку” К.Левицький зафіксував такі цифрові дані, що характеризували стан кредитної кооперації у 1932 р. Згідно
цих даних до Центробанку входило 534 кооперативи і 136 юридичних та фізичних
осіб. Крім цього в системі кредитної кооперації Галичини працювало 122 Українбанки (повітових), 284 Райфайзенок (низових) і біля 200 кредитних кооперативів, які
на той час ще не були прийняті до РСУК” [26].
Важливого значення надавав К. Левицький пропаганді ощадності. Цю
проблему він висвітлював у статтях: „На тему пропаганди ощадности” (1927), „Під
розвагу маловірам” (1928), „Відрадні прояви” (1931), „Чому збираємо ощадности”
(1932), „Основання та завдання „Центробанку” (1933), „Наша ощадність і
господарність” (1934), „Правда життя” (1935), „З’їзд Українбанків у справі масової
ощадности” (1936), „На маргінесі новітнього значіння кредитової кооперації” (1938)
та інших.
Першими серйозними інституціями, які збирали і зберігали заощадження
галичан була Українська щадниця в Перемишлі, заснована у 1905 р. та акціонерний
Земельний банк гіпотечний, заснований у Львові у 1909 р. [27].
На Міжнародному конгресі ощадності, що відбувся в Медіолані у 1924 р.
було вирішено святкувати День ощадності щороку. У цей день пропонувалося
організовувати віча, збори, наради, в часописах публікувати матеріали, статті, в яких
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обговорювати проблеми ощадності. К. Левицький вважав, що в Галичині такі свята,
які згідно ухвали З’їзду представників кооперативів (30.Х.1926 р.) проводилися 30
жовтня кожного року, не набули широкого поширення, культ ощадності не увійшов
„у кість і кров” громадянства, а тому потрібно було посилювати пропаганду ідеї
ощадності, дальше працювати, „щоби усувати зневіру, легкодушність та всякі інші
суперечности”.
Саме на цьому грунті у К. Левицького виникла суперечка з К. Коберським,
який висловив сумнів щодо доцільності методів, з допомогою яких товариство
„Ощадність” проводило збір коштів. К.Левицький був переконаний, що соціальна
ідея ощадності мала мобілізувати громадськість задля концентрації національного
капіталу в кредитних кооперативних інституціях. „Таким поставленням справи зовсім
не нарушується приватно-господарської власности кожного вкладника, - стверджував
він, а навпаки збільшується його інтерес у забезпеченні капіталу в своїх установах та
в спромозі користування загальним національним капіталом...” [28].
К. Левицький закликав використати для добра нації „ті окрушини гроша, що
лежать марно і розтрачуються щоденно в масах народу, бо оце найпевніший гріш
нації, що все пливе і розпливається, а зібраний разом дає нації десятки і сотки
міліонів для культури, поступу, промислу, торговлі, мистецтва і всякого добра” [29].
За даними, які навів в „Господарсько-кооперативному часописі” К. Левицький, на кінець 1931 р. 450 кредитних кооперативів, серед яких „Центробанк”,
„Дністер”, 118 Українбанків, 193 Райфайзенок та понад 100 інших банків зібрали
вкладів понад десять млн. золотих. На цей же період 188 кредитних кооперативів
надали позик клієнтам на суму 12.620.000 золотих [30]. Він зауважив, що навіть
дрібні заощадження давали можливість шкільній молоді придбати шкільні приладдя,
молодим парубкам назбирати гроші для успішного введення власного господарства, а
сільським дівчатам зібрати на весілля придане [31].
К. Левицький спостерігав за тим, що поляки, німці та євреї, які жили в тих
же умовах, що й українці були більш економними, а тому набагато більше коштів
заощаджували. Так, якщо заощадження українців, що зберігалися в кредитних
кооперативах, становили сім млн. золотих, то в єврейських, німецьких і польських
відповідно – 30, 60 і 100 млн. Цьому він вбачав три основних причини: 1) українці не
були солідарними, а тому не завжди вкладали свої заощадження в українські банки;
2) українці не були дбайливими, а тому переховували свої заощадження вдома;
3) українці не були господарними, а тому не дбали про свої заощадження [32].
Життя людини, К.Левицький вважав безнастанною боротьбою, яка
переслідувала її повсюду. Для того, щоб вижити у цій боротьбі, потрібно мати
моральну силу. Такою силою може бути тільки любов до праці – „безупинної,
послідовної і доцільної”. Охота до праці це той живий первень, що приносить людині
справдішне життя, – зазначав він, – його вдоволення і змагання до добра, краси і
знання та невідступно помогає йому перебувати всякі лихоліття, - а без тої вільної
охоти до праці занедбується людина одна за другою, а через те і цілі покоління, бо де
нема праці – боротьби в житті, там нема й життя!” [33].
К. Левицький з тривогою констатував, що серед народу множилися різного
роду зловживання і кримінальні злочини, тому закликав проти цього зла виступити
єдиним фронтом „Просвіті”, „Сільському господарю”, духовенству, усій кооперації.
Велику суспільну небезпеку становив занепад сільського господарства. „Наша земля
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буде нам усуватися з-під ніг і переходити вже добровільно у чужі руки, - зазначав
К. Левицький, - а той рільник, викинений з грунту і визутий з чесноти праці стане
пригожим елементом до винародовлення національного, і тоді пригорне його до себе
загальна безхарактерність і нікчемність” [34].
У звіті про роботу З’їзду Українбанків, опублікованому в „Господарськокооперативному часописі” в листопаді 1936 р., К. Левицький звернув увагу на ще
один суттєвий недолік в діяльності кредитної кооперації. Він полягав у тому, що не
всі кредитори повертали вчасно позичені в банку гроші. В тодішніх умовах
множилися люди без моралі, які відмовою від взятих зобов’язань кредитним
установам не тільки підривали устої української кооперації, а й руйнували основу
рільництва та життя народу [35].
У статті „Як працює наша кооперація” (1938) К.Левицький охарактеризував
її роботу, як послідовну, доцільну, без непотрібного розголосу і крику, бо „криком
долі не навернеш і правди не закриєш”. Проте, він вважав за необхідне, щоби
найширші ділянки господарського життя очолили ідейні кооперативні працівники,
які зроблять кооперативний рух продуктивним і поступальним.
Про поступальність розвитку кооперативних організацій в Галичині яскраво
свідчать наведені К. Левицьким цифри. Так, якщо після Першої світової війни
українська кооперація в Галичині нараховувала кілька сотень слабо організованих
кооперативів, то на кінець 1937 р. вона мала 3 тис. низових кооперативів, 27
окружних союзів і чотири централі (Центросоюз, Центробанк, Маслосоюз і „Народна
торгівля”).
Сільські кооперативи загального закупу і збуту нараховували 2.263;
кредитні – 668; міські споживчі – 187; молочарські – 114; промислові – 16.
У 1937 р. Центросоюз реалізував збіжжа, яєць, м’яса, курей, овочів на
16.400.113 золотих; Центробанк за цей же час здійснив фінансових операцій на
47.508.921.20 золотих; товарообіг Маслосоюзу становив 75.459.531.21 золотих [36].
Загальна кількість членів кооперативів становила понад 600 тис. осіб, з яких
100 тис. – жінки.
К. Левицький закликав українських кооператорів добре працювати, ширше
дивитися на кооперативну громаду і не допускати до того, щоб один вид кооперації
поборював інший, а навпаки нав’язувати господарські стосунки, зміцнювати
кооперативну солідарність.
6 грудня 1938 р. Центральний кооперативний банк у Львові урочисто
відзначив 40-річчя діяльності К. Левицького на посаді керівника цієї установи. З цією
знаменною подією його привітали визначні діячі кооперативного руху в Галичині
Михайло Волошин, Андрій Мудрик, Остап Луцький, Юліан Шепарович, Андрій
Палій та інші. Голова Ради РСУК Юліан Павликовський зазначив, що найважливіші
ініціативи у розвитку української кооперації в Галичині виходили від К. Левицького,
який протягом сорока років очолював Центральний кооперативний банк: „Всі ці
почини разом з їх реалізацією виходили від д-ра Костя Левицького, якого заслуги в
кооперативній організації підносить уся українська кооперація сьогодні, коли д-р
Кость Левицький перейшов сорок літ праці в Центральному Кооперативному банку”
[37].
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У 1938 р. Центробанк мав 1889 членів, в тому числі 1732 кооперативи, інші
юридичні та фізичні особи. Лише за рік банк надавав кредитів на суму 2273783
золотих. Річні касові обороти становили 70 млн. золотих. VII Крайовий
кооперативний з'їзд закликав усі кооперативні спілки вкладати щонайменше 25 %
вільних коштів у Центробанк [38].
Величезне значення діяльності Крайового Союзу Кредитового у розвитку
української кооперації дуже добре сформулював Т. Кормош на Першому просвітньоекономічному конгресі у Львові: „Не маючи богатої шляхти ані капіталістів, не могли
би ми приступати до дальшої організації економічної, а то і до засновування спілок
торговельних і промислових, продукцийних рільничих та фабричних, бо до
засновання кождої такої спілки треба передовсім капіталу, якого з нікуди инде не
добудемо, як лише від наших інституцій кредитових, тих збірників гроша” [39].
Відкриваючи урочистий вечір для учасників Конгресу у Великому міському
театрі Львова К.Левицький заявив: „Стаємо нині на велику раду, аби наскрізь
пробити тверду скалу народної недолі і вказати добрі шляхи просвітку до народнього
добробуту...” [40].
У статті „Щоби Українбанки стали господарями своїх районів” (1939)
К. Левицький наголосив на тому, що три ланки – Центробанк, Українбанки і
Райфайзенки творили кредитну кооперацію, завдання якої полягало в створенні
капіталу для розвою господарського життя – „кредит для хліборобських (рільничих),
торговельних (купецьких) і промислових груп нашого національного господарства.
Інша справа, що більша половина із 118 Українбанків працювали неефективно, не
залучали нових членів, не пропагували господарності і ощадності, не забезпечували
необхідними кредитами рільників, торговельні та промислові організації. Саме тому
К. Левицький вважав за необхідне негайно підняти рівень організаційної роботи в
кооперативах, значно розширити збір заощаджень, стати господар’ями в своїх
районах і відновити довір’я до банків в усього українського громадянства” [41].
Понад 50 років очолював К.Левицький Крайовий союз кредитовий,
невтомно працював для розвитку кооперативного руху в Галичині, над розбудовою
майже усіх ділянок українського економічного життя. Він входив до складу комісії з
перебудови товариства „Сільський господар” на крайове товариство, був автором
статуту і одним з керівників споживчого товариства „Народна торгівля”, членом ради
„Української щадниці” у Перемишлі, товариства „Ощадність” у Львові, Земельного
банку гіпотечного, співзасновником та довголітнім членом керівних органів
товариства „Дністер”. Страхова компанія „Карпатія”, що діяла з 1911 р. під
протекторатом Митрополита Андрея Шептицького, теж рекомендувала відомого
громадського діяча на посаду голови наглядової ради.
К. Левицький активно співпрацював з такими часописами, як „Життя і
право”, „Часопис правничий і економічний”, „Діло”, „Батьківщина”, „Економіст”,
„Самопоміч”, „Господарсько-кооперативний часопис”, „Кооперативна республіка”,
„Кредитова кооперація” та ін.
Високу оцінку найвизначнішому політичному і громадському діячеві Галичини кінця ХІХ – першої половини ХХ століття дав І. Витанович. В річницю смерті
К. Левицького 12 листопада 1942 р. на сторінках „Кооперативно-господарського
часопису” він присвятив його пам’яті невелику статтю, у якій писав: „Не було ще
відновлено нашого кооперативного часопису, коли нагло восени минулого року
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покинув нас старенький „президент”, який до останку не відставав у праці, до
останку не підупадав в надії в її остаточний успіх; надією тією й кріпкою вірою був
усім прикладом, всіх кріпив і дивував відвагою. 82 роки його твердого життя й більш
як 60 років невтомної праці для народу, — це багатомовна сторінка нашої історії
взагалі, тісно зв'язана з незабутньою постаттю, яку мусіли шанувати свої й чужі,
власне за працю, характер і посвяту” [42].
За словами історика, К. Левицький вивів українську кооперацію на шлях
справжнього самоврядування і самодопомоги. „Жертвенний оборонець інтересів
українського селянського стану і його господарської самоорганізації й поступу в
законодатних палатах австрійської доби, він, до останнього віддиху не відставав у
цьому громадському труді, чи то як голова українського клюбу в віденському
парламенті й галицькому соймі, чи то головуючи в Українській Головній Раді у
Львові з вибухом Першої світової війни в 1914 р., в Загальній Українській Раді в
Відні в часі війни, на пості Президента Державного Секретаріяту ЗУНР в часі
визвольних змагань, чи вкінці на чолі зорганізованого громадянства в останніх
бурхливих історичних днях. Треба було нераз неабиякої відваги, а й упертости
супроти своїх і чужих, незвичайних прикмет громадського діяча, щоб у духовій і
фізичній рівновазі на такому довгому протязі часу працювати на всіх ділянках життя
народу, в сумних і радісних хвилинах його бурхливої історії” [43].
У найбільшій своїй праці „Історія українського кооперативного руху”,
написаній у 1964 р. І. Витанович зазначав, що „сама поява його (К. Левицького –
С.Г.) високої, гідної постаті звертала на себе увагу, збуджувала у всіх пошану і
зацікавлення. Ще більше уваги викликала швидкість і глибочінь його думки,
збережена до пізньої старости, логічна послідовність мислення і в кожній діловій
справі — опертя її на правну основаність.
Цей, нібито недоступний, пан насправді був доступний для кожного, завжди
витриманий і коректний. В політичних дебатах, у суперечці з противниками чи
зустрічі з порожньою зарозумілістю малодухів він умів — як казали – „прибивати їх
до стіни” гострим дотепом, коли вже інші аргументи на них не впливали.
Великої особистої культури, стилю якогось консервативного аристократизму, К. Левицький був у своїй службі громаді й народові переконаним і щиро
відданим демократом, правим і послідовним, вірний до смерти приреченням, даним у
народовецькій громаді учнів Станиславівської гімназії” [44].
До числа політичних лідерів Галичини, які відзначалися політичною
освітою, фаховим знанням у різних ділянках, практичним розумом, відвагою і
рішучістю відносив К. Левицького І. Крип’якевич. А відомий учений-економіст
міжвоєнного періоду Й. Шиманович назвав К. Левицького чільним діячем економічної самоорганізації галицьких українців [45].
Таким чином, К. Левицький у своїй багатогранній діяльності значної уваги
надавав економічним і фінансовим проблемам, вважаючи, що лише їх успішне
розв'язання, забезпечення українцями справжнього господарського самоврядування
буде належною підставою розгортання національного руху в політичній та
культурній сферах. Він був одним із засновників, організаторів і керівників перших
на той час кооперативних товариств і організацій, кас, щадниць тощо; засновником і
генеральним директором найбільших кредитних товариств – Крайового союзу
кредитового і Крайового союзу ревізійного; співзасновником, автором статутів, а
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згодом і членом рад, правлінь найбільших українських банків та економічних
товариств. Запровадження кредитно-банківської системи сприяло створенню нових
підприємств і дозволяло зменшити безробіття серед населення краю, слугувало
зростанню обсягів виробництва, розвитку як регіональної торгівлі, так і виробництва
якісних товарів та їхнього експорту. Багатогранна діяльність К. Левицького відповідала тогочасним завданням українського національного руху, адже політична сила
народу залежала від усього комплексу національних надбань, лежала в русі реалізації
концепції “органічної праці”.
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ПРАВОВІ ЧИННИКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
КРЕДИТНОЇ КООПЕРАЦІЇ У ВОЛИНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ
У КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
Відображені правові чинники функціонування кредитної кооперації у Волинській
губернії у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Досліджено умови зародження кредитної
кооперації на Волині, еволюцію кооперативного законодавства Російської імперії та його
вплив на розвиток кредитних товариств. Розкрита державна політика щодо кредитних
установ. Проаналізовані нормативно-правові акти у галузі кредитної кооперації.
Ключові слова: кооперація, кредитна кооперація, кредитне товариство, ощаднопозичкове товариство, Волинська губернія, кооперативне законодавство, зразковий статут.
In the article the legal factors of functioning of credit co-operation of the Volyn province are
reflected at the end of XIX – at the beginning of XX century. The terms of origin of credit cooperation are investigational on Volyn, evolution of co-operative legislation of the Russian
empire and his influence on development of credit societies. A public policy is exposed in relation
to credit establishments. Normatively-legal acts are analysed in industry of credit co-operation.
Key words: co-operation, credit co-operation, credit society, Volyn province, co-operative
legislation, exemplary regulation.

Процеси трансформації фінансово-кредитного сектора української економіки зумовлюють необхідність ґрунтовних наукових досліджень досвіду діяльності
кредитних кооперативних організацій. Кредитні кооперативи розповсюджені у
більшості країн світу у вигляді кредитних спілок, кооперативних банків та інших
форм фінансової взаємодопомоги. У минулому кредитна кооперація на українських
землях була потужною багаторівневою системою самозабезпечення населення
необхідними фінансовими послугами. В зв’язку з цим виявлення закономірностей
розвитку кредитної кооперації, еволюційних особливостей формування правових
чинників діяльності кооперативних кредитних установ є важливою науковою
проблемою. Актуальність дослідження підсилюється й тим, що, створюючи сучасну
нормативно-правову базу діяльності кредитних кооперативів, законодавець повинен
врахувати накопичений досвід правового регулювання кредитної кооперації.
Вивчення статутів товариств, кооперативного законодавства, практики кооперативного будівництва дореволюційного періоду дасть змогу визначити найбільш
значимі принципи для нових законів, а також допоможе уникнути прорахунків у
правовому регулюванні кредитних установ. Крім цього, протягом тривалого періоду
дана проблематика практично не досліджувалась. Тому на сьогодні ця тема
маловідома і майже не висвітлена сучасною історичною наукою.
В історіографії проблеми правового забезпечення діяльності волинської
кредитної кооперації не мали прямого і конкретного висвітлення. Головна увага
більшості дослідників зосереджувалася на суто історичних аспектах розвитку
дореволюційних кредитних товариств, а питання їх правового становища фактично
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залишилися поза увагою. Окремі аспекти названих проблем досліджували В. Власенко
[5], Г. Цибуленко [23], В. Зіновчук [9], В. Марочко [12], А. Морозов [13],
А. Пантелеймоненко [15], Ю. Демидас [8]. Характерною рисою української та
російської науки останнього часу стало зацікавлення дослідників правовими аспектами розвитку дореволюційної кооперації, свідченням чому є праці В. Гончаренка [7],
О. Болотової [2], Кім Чан Чжина [10], А. Кореліна [11], Т. Селіверстова [17],
З. Хаджуової [21]. Незважаючи на великий дослідницький доробок, досліджень,
присвячених правовому становищу волинської кредитної кооперації другої половини
ХІХ – початку ХХ ст., сьогодні практично немає. Метою цієї статті є аналіз правового
становища кредитної кооперації у Волинській губернії в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Для реалізації цієї мети слід виконати такі завдання: виявити передумови виникнення
кредитної кооперації; дослідити кооперативне законодавство вказаного періоду;
проаналізувати адміністративно-правові умови розвитку кредитних товариств на
Волині.
Волинська губернія у XIX – на початку XX ст. входила до складу Російської
імперії. Тому до жовтневого перевороту 1917 р. історія волинської кредитної
кооперації була щільно пов’язана з історією російської кредитної кооперації. Вони
функціонували практично в однакових суспільно-політичних та соціально-економічних умовах розвитку, а також єдиному правовому полі. Говорити про українську
кооперацію в розумінні національному було б, звичайно, перебільшенням. В ті часи
навіть натяк на українську національність вважався за великий злочин. Тому про
«українську» кооперацію можна говорити лише у розумінні кооперації, яка діяла на
терені українських губерній. Лише з 1905 p., а особливо після 1913 р., починають
проявлятися і набирати силу національні тенденції в українській кооперації.
Історія кредитної кооперації в Російській імперії починається з другої
половини ХІХ ст. Існували глибокі об’єктивні причини її виникнення. Вони полягали,
насамперед, у наслідках звільнення селян з кріпацтва. 19 лютого 1861 р. селянське
населення Росії отримало персональну волю. Крім того, звільнених кріпаків наділили
землею. Але більшість звільнених селян одержала в наділ меншу площу землі, ніж та,
якою вони володіли до звільнення. Крім того, лише окремі сільські громади одержали
в складі наділів ліс, яким вони до звільнення вільно користувалися з поміщицьких
маєтків. Селянин змушений був орендувати землю, купувати ліс, сплачувати викупні
платежі, тому й виникала потреба його в грошах – у кредиті. Сільські лихварі
надавали позики під дуже великі відсотки. Існуючі з 1840 р. ощадно-позичкові каси
для державних селян, за браком коштів, працювали незадовільно. Як наслідок, в Росії
починають виникати ощадно-позичкові товариства. Зокрема, першим було Рождественське ощадно-позичкове товариство у с. Дороватому Рождественської волості,
Ветлузького повіту Костромської губернії. Його створив поміщик Лугінін, який
довгий час жив у Німеччині, добре знав товариства Шульце-Деліча і вважав їх модель
придатною для Росії. 22 жовтня 1965 р. уряд затвердив статут товариства і з 1866 р.
воно розпочало свою діяльність [3, с. 248]. Його мета – дати змогу членам складати
заощадження та позичати потрібні кошти. Перше ощадно-позичкове товариство було
не зовсім кооперативне, бо засноване не на самодіяльності населення. Оскільки
поміщик Лугінін дав в основний капітал позичку, то без його згоди розпорядчик не
міг приймати ніяких рішень щодо завідування справами товариства, позичок та ін.
Але його право на вето діяло лише до повернення позичених в основний капітал
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коштів. Товариством керували загальні збори, на яких кожен член мав лише один
голос і на яких обирали адміністрацію й нових членів та обмірковували свої справи
[6, с. 260].
Після організації Рождественського ощадно-позичкового товариства протягом чотирьох років в Росії не було затверджено жодного статуту кредитного
кооперативу. У той час сама думка організації товариств по статуту, подібному до
Рождественського, могла накликати на фундаторів гнів місцевої адміністрації. Кожен
такий статут затверджувався Комітетом міністрів, далі – царем, а потім статут
опубліковувався у збірнику законів та розпоряджень уряду. У 1869 р. цей порядок
змінили у зв’язку з затвердженням статуту Феллінської ощадно-позичкової каси –
першого міського кредитного кооперативу Росії. Комітет міністрів надав право
затверджувати статути міністру фінансів, за погодженням з міністром внутрішніх
справ. Таким чином, з’явилися правові умови для існування кредитної кооперації. У
1869 р. надрукували праці: «Очерки Народного кредита в Западной Европе и в
Россіи» А. В. Яковлєва та «Ссудныя сельскія товарищества» В. С. Лугініна і
А. В. Яковлєва [3, с. 250], які зробили певний вплив на розвиток кооперативного
кредитування.
Перше ощадно-позичкове товариство на українських землях, що перебували
в складі Російської імперії, виникло в 1869 р. у м. Гадяч на Полтавщині. У 1871 р.
ощадно-позичкове товариство моделі Шульце-Деліча заснували у с. Сокиринці
Прилуцького повіту на Полтавщині [4, с. 69-70]. Ініціатором створення, довголітнім
опікуном та головою ради цього товариства був відомий громадський діяч,
просвітитель та реформатор Григорій Галаган, який не тільки ознайомив селян свого
родового маєтку з ідеєю кредитної кооперації, а й розробив статут товариства,
виклопотав затвердження його в Петербурзі та дав 3000 руб. початкового капіталу з
умовою, що доходи з цієї суми спрямують на покращення життя сільської громади
(на утримання лікарні, притулку для старих, купівлю протипожежного знаряддя, на
організацію навчання ремеслу в школі та інші громадські потреби). Галаган підібрав
в товаристві здібних людей, виробив певні інструкції для членів правління та ради
товариства. За ініціативи ліберально налаштованих поміщиків у 70-х роках ХІХ ст.
постало ще декілька ощадно-позичкових товариств. Зокрема, у с. Немиринцях
Бердичівського повіту на Київщині за сприяння І. Тарасова та княгині О. Кудашової,
Нечипорівське товариство у Пирятинському повіті на Полтавщині з ініціативи
П. Бухановського [4, с. 73]. М. Туган-Барановський досить різко оцінив особливості
розвитку перших ощадно-позичкових товариств, відзначаючи, що вони насаджувались зверху спочатку кількома доброчинними інтелігентами, а потім земствами,
тобто тими ж інтелігентами [19, с. 375]. Стосовно цього І. Витанович відзначив, що
«…дехто з пізніших істориків кооперації надто різко оцінює характер цих перших
ощадно-позичкових товариств, які, мовляв, постали «з панської ласки». Та в тих
часах нелегко було кому іншому, як таким багатим і впливовим народолюбцям,
отримати дозвіл в міністерстві фінансів на заснування товариства. Ще тяжче –
пітвердити той дозвіл міністерством внутрішніх справ, а потім – оберігати
товариство від підозрінь і напастей місцевої адміністрації. Але поступово приставали
до праці в тих товариствах ближчі до села інтелігенти: священики, вчителі, лікарі,
окремі представники волосної адміністрації, земські працівники-агрономи і
статистики; втягалися помалу в працю й відомі селяни. Таким чином, деякі, хоч і
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нечисленні, але кращі, ощадно-позичкові товариства щораз виразніше виявляли
членську самодіяльність і кооперативну дозрілість» [4, с. 73]. Однак незначне їх
збільшення (за 1869-1870 pp. затвердили лише 15 статутів) переконало осіб,
зацікавлених питанням народного кредиту, у необхідності створення спеціальної
структури для допомоги в організації ощадно-позичкових товариств.
У 1970 р. за ініціативою князя О. І. Васильчикова та А. В. Яковлєва при
Московському Сільськогосподарському Товаристві створили комітет, який розповсюджував відомості про ощадно-позичкові та промислові товариства та допомагав їх
створювати. Статут цього комітету уряд затвердив 6 листопада 1871 р. [6, с. 260].
Одночасно заснували Санкт-Петербурзький відділ Московського комітету для
сільських ощадно-позичкових та промислових товариств, який відразу ж розробив
зразковий статут ощадно-позичкових товариств, пристосувавши німецьку модель
Шульце-Деліча до місцевих умов. Після погодження з міністерством фінансів уряд
його затвердив [20, с. 74]. За статутом, мета товариства – накопичувати заощадження
та одержувати грошові позички. Його членами могли бути як фізичні особи, так і
артілі й інші організації. Засновувалися товариства на паях (зазвичай 10 руб.).
Зобов’язання по вкладах і позичках не перевищували п’ятикратну загальну суму,
внесену по паях, та в запасний капітал. Позички, терміном до дев’яти місяців,
видавалися лише членам товариства. Максимальна позичка не перевищувала більш
як втричі розмір повного паю. На більшу позичку вимагалося поручительство одного,
або кількох членів. З чистого прибутку не менше 10% відраховувалося в запасний
капітал на покриття втрат, деякий відсоток – на винагороду правління та ради, решта
на початку звітного року розподілялася між членами пропорційно до внесених паїв.
Втрати покривалися запасним капіталом, паями та майном членів на підставі кругової
поруки. Рішення приймали загальні збори, на яких кожен член мав один голос,
керувала товариством рада й правління, вибрані загальними зборами [7, с. 48].
Незабаром міністерство фінансів розробило свій статут, який дещо
відрізнявся від комітетського зразка. Так, відповідальність членів за міністерським
статутом обмежувалася десятикратною сумою паю. Сума зобов’язань по вкладах та
позичках обмежувалася десятикратною сумою пайового та запасного капіталу.
Максимальна позичка не перевищувала шестикратну суму внесеного паю. Термін
позичок допускався більше дев’яти місяців [3, с. 252]. Хоча деякі зміни й були
сприятливіші для членів, проте більшість ощадно-позичкових товариств виникали
згідно зі статутом комітетського зразку. Це пояснювалося пропагандою свого статуту
Санкт-Петербурзьким відділом комітету. За 1871-1896 рр. він розповсюдив 17 видань
зразкового статуту ощадно-позичкових товариств. Кожне видання змінювалося та
доповнювалося практичними рекомендаціями. Санкт-Петербурзький відділ підтримував з товариствами зв’язок, слідкував за їхньою діяльністю, збирав статистичну
інформацію. Відділ діставав дозволи на заснування товариств, розробляв для них
інструкції, домагався податкових пільг, сприяв отриманню державних кредитів,
організовував перші з’їзди ощадно-позичкових товариств, видавав інформаційний
листок, а пізніше – журнал «Вестник Кооперации». Взагалі Санкт-Петербурзький
відділ майже до кінця ХІХ ст. здійснював організаційні питання й нагляд за
діяльністю кредитної та інших видів кооперації в Росії. Були навіть спроби створити
відділ-філію Комітету і у Києві, проте безуспішні [4, с. 74].
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Санкт-Петербурзький відділ намагався залучити земства до організації
ощадно-позичкових товариств і нагляду за їх діяльністю. До того ж перші ініціатори
кооперативного кредиту в Росії належали до земських кіл і впливали на земських
діячів свого району. Як наслідок – земства багатьох губерній включили піклування
про кооперативний кредит у програму своєї діяльності. З грудня 1869 р. земства
розпочали практичні заходи з кооперативного кредитування: а) надавали позички на
формування основного капіталу (як правило, на 10 років у розмірі від 500 до 1500
руб. на товариство); б) поширювали інформацію про кредитну кооперацію;
в) наглядали за діяльністю товариств; г) допомагали затверджувати статути чи
вносити до них зміни. Із українських земств найбільше в цьому напрямку працювали
Херсонське і Харківське земства [7, с. 50].
Ці заходи відділу і земства давали певні результати. Хоч і повільно, але
збільшувалася кількість товариств і членів у них, відповідно зростали власні і
позичені кошти, а значить і допомога населенню кредитом. Проте здобутки кредитної
кооперації за перші 30 років не можна вважати значними. Досить указати, що чужі
капітали були надто дрібними і перевищували власні капітали не більш ніж у півтора
рази (у Німеччині це співвідношення сягало 1:80). Розмір виданих позичок теж був
невеликий. У 1869-1890 рр. затвердили 1586 статутів ощадно-позичкових товариств.
У ці роки виникли й перші ощадно-позичкові товариства у Волинській губернії –
Домбровицьке, Рівненського повіту у 1879 р. та Житомирське у 1881 р. [14, арк. 2].
1872-1877 рр. були роками найбільшого зацікавлення земствами кредитними
установами. Саме у цей час земства витратили більшу частину з 450.000 руб.,
виданих на позички ощадно-позичковим товариствам у ХІХ ст. [3, с. 255]. Однак
більшість земств довгий час не розуміли значення кредитної кооперації для
населення, не вірили в її дієвість в російських умовах, не мали уявлення про ощаднопозичкові товариства і потреби їх розвитку та діяльності. Асигнуючи досить значні
кошти для позичок в основні капітали ощадно-позичкових товариств, земства майже
не допомагали у постановці операцій, веденні рахівництва, організації ревізій,
запобігаючи можливим зловживанням. Таке байдуже відношення пояснювалося
відсутністю в земствах службовців, компетентних у питаннях кредитної кооперації.
Цей брак уваги земств до створених ними ощадно-позичкових товариств мав
подвійний негативний наслідок. З одного боку, товариства, засновані земством, за
відсутності належного керівництва їх діяльністю дуже швидко зачинялися, а з
другого – самі факти ліквідації, без належного пояснення причин невдач,
переконували інші земства й осіб, які співчували справі кооперативного кредиту, у
тому, що заснування ощадно-позичкових товариств – непрактичне і недоцільне. До
того ж губерніальна адміністрація ставилася до кооперативів підозріло, і турбота
земських діячів могла призвести до конфлікту з місцевою владою. І тому земства
поступово майже перестали цікавитися кооперативним кредитуванням.
З кінця 70-х років до кінця століття заснування нових товариств зводиться
нанівець. Слід зазначити, що з товариств, статути яких були затверджені, зовсім не
почали діяльності біля 230, припинили своє існування – 667, і на кінець XIX ст.
існувало біля 70 ощадно-позичкових кооперативів. І. Витанович зазначив, що «…в
Російській імперії після вбивства царя Олександра II притихли земські діячі, а в
кооперативному русі настав майже 20-річний «антракт». Тільки де-не-де тліли окремі
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вогники, без зв’язку між собою. Животіли ще ощадно-позичкові товариства,
засновані в 70-х роках, але нові майже не виникали аж до 90-х років» [4, с. 74].
Тим часом уже з 80-х років ХІХ ст. поруч з успіхами великої промисловості
та замінами натурального господарства грошовим відбувався занепад селянського
хліборобства і кустарного виробництва. Зі збільшенням населення, за умов
малоземелля, росту орендних цін за землю, необхідності переходу до інтенсивного
ведення сільського господарства, застосування удосконалених машин та знарядь,
кращого насіннєвого матеріалу, селянин потребував коштів та доступного
кредитування. Але позики сільські лихварі давали на тяжких умовах: під 50 і більше
відсотків річних. Діяльність станових сільських кредитних інституцій була
незадовільною. Ощадно-позичкові товариства задовольняли потребу в кредиті також
досить слабо. Недоліки у їх роботі пояснювалися і недосконалістю тогочасного
законодавства про дрібний кооперативний кредит. До середини 1890-х років у
царській Росії не було загального закону для кредитної кооперації. Уся діяльність
ощадно-позичкових товариств регулювалася окремими дозволами й розпорядженнями міністерства фінансів разом з міністерством внутрішніх справ. Окрема
канцелярія міністерства фінансів збирала дані про засновників та обов’язкового
опікуна-поручителя товариства, а потім подавала статут на затвердження міністру
фінансів. Окремим розпорядженням встановлювалися податкові пільги окремим
товариствам. Все залежало від впливу поручителя. У той же час поручительство не
гарантувало повернення позички. Видача позичок без указівки їх призначення не
сприяли правильній постановці справи кредитування. Необхідно було налагодити
контроль за діяльністю товариств. Самі ж товариства діяли окремо, без взаємних
господарських та ідейних зв’язків. Високі паї деяких ощадно-позичкових товариствах
утруднювали доступ незаможному селянству. Недоліком було те, що за своїми
статутами вони могли надавати лише невеликі короткотермінові позички, тоді як
селянство потребувало значних й довготермінових кредитів для оренди і купівлі
землі, на господарські затрати тощо. Заборона вести посередницькі операції
позбавляла товариства змоги допомагати своїм членам [24, с. 133].
У кінці ХІХ ст. Санкт-Петербурзький відділ Московського комітету для
сільських ощадно-позичкових та промислових товариств вивчив та узагальнив
зазначені проблеми. У відділі існувало дві точки зору найкращого їх вирішення.
Згідно з першою, прибічником якої був П. А. Соколовський, вважалося достатнім
надати ощадно-позичковим товариствам більші права користуватися коштами
державного банку та земств. Прибічники другої, А. А. Беретті та Н. О. Осіпов,
прагнули створити безпайові товариства, моделі Райфайзена, основні капітали яких
формувалися б з державного банку. У 1893 р. записку з проханням розглянути
питання організації народного кредиту подали у Комісію з перегляду статуту
державного банку на чолі з С. Ю. Вітте. У 1894 р. державна комісія розглянула
питання про організацію дрібного кредиту [3, с. 257]. Як наслідок, 1 червня 1895 р.
було затверджене «Положение об учреждениях мелкого кредита» [16].
Дія цього положення поширювалася на такі установи дрібного кредиту:
а) кредитні товариства; б) ощадно-позичкові товариства і каси; в) сільські, волосні чи
станичні банки і каси. Перші два належали до числа кооперативних. Мета кожного з
них – складати грошові заощадження й видавати позички. Зразкові статути установ
дрібного кредиту затверджував міністр фінансів за погодженням з міністрами
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внутрішніх справ, землеробства, державного майна або тими, у віданні яких
знаходилася установа. Кредитні товариства засновувалися на капіталі, позиченому
державним банком під солідарну відповідальність членів товариства. Ощаднопозичкові товариства і каси засновувалися на пайовому капіталі членів; до цього
капіталу могли додаватися й інші кошти, що надходили з різних джерел також під
солідарну відповідальність членів товариства. Особам або інституції, які дали
товариству позичку в основний капітал, або пожертвували на це кошти, надавалося
звання опікуна з правом отримувати відомості про стан справ та здійснювати ревізії
діловодства та рахівництва. Відповідальність членів по зобов’язаннях товариства
була солідарною, але могла бути обмеженою і необмеженою. В ощадно-позичкових
товариствах кожен член міг мати лише один пай, який не перевищував 100 руб.
Товариства здійснювали такі операції: а) прийом вкладів; б) одержання позичок;
в) видача короткотермінових позичок терміном до 12 місяців, по персональному
довір’ю, або під поручительство; г) видача довгострокових вкладів і позичок, на
термін до 5 років, по персональному довір’ю, або під поручительство; д) видача
позичок під заставу нерухомості; е) видача короткотермінових позичок під заставу
сільськогосподарських виробів, ремісничих і кустарних предметів терміном до 12
місяців; ж) посередництво для купівлі предметів, потрібних в господарстві членам, і
для продажу виробів їх праці. Заставний інвентар міг лишатися у користуванні
боржника. Установи дрібного кредиту підпорядковувалися міністерству фінансів,
причому міністр мав право призначати ревізії. Нагляд за кредитними товариствами
державний банк здійснював через інспекторів кредитних товариств, які проводили
ревізії каси, звітності і діловодства, наглядали за виконанням вимог закону та статуту,
скликали, за необхідності, надзвичайні загальні збори товариства [16, с. 356-357].
Отже, закон 1 червня 1895 р. розширив коло діяльності кооперативних
кредитних інституцій. Вони одержали право видавати довготермінові позички і
позички під заставу майна боржника, вести посередницькі операції, отримали доступ
до ширшого кредитування у державному банку, а кредитні товариства одержували
довготермінові позички в основні капітали. Уряд контролював ці установи за
допомогою спеціальних інспекторів. Здійснилися побажання кооператорів про участь
уряду в організації кооперативного кредиту. Державному банку відводилася у цьому
поважна і відповідальна роль. Для наглядових функцій за установами дрібного кредиту банк створив «IX відділ інспекції». Його керівником призначили А. А. Беретті,
який ще замолоду захоплювався кооперацією [7, с. 53]. IX відділу інспекції вдалося
добитися доброзичливішого ставлення до кредитних товариств від провінційних і
центральних органів влади. Інспекторами місцевих відділів обирали інтелігентних та
ідейних працівників, які згодом стали енергійними провідниками кооперативних ідей
і допомагали розвитку кредитної кооперації у країні. Саме у цей період зародилися
кадри майбутніх кооперативних робітників в галузі кредитування. З кінця 90-х років
XIX ст. у журналі Московського Сільськогосподарського Товариства відкрився відділ
«Хроніка інституцій дрібного кредиту». Згодом цей відділ став самостійним
друкованим органом, а пізніше – кооперативним журналом «Сплотчина». Їх видавцем
і редактором був А. А. Беретті [3, с. 261].
Одночасно з IX відділом інспекції державного банку Санкт-Петербурзький
відділ Московського комітету для сільських ощадно-позичкових та промислових
товариств і далі здійснював загальну опіку над ощадно-позичковими товариствами.
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Після видання закону 1895 р. найважливішим для обох відділів стало видання нових
зразкових статутів для кредитних інституцій. 13 квітня 1896 р. в збірнику
розпоряджень уряду опублікували новий статут ощадно-позичкових товариств [20,
с. 74]. В нього внесли зміни згідно з новим законом. Так, до цілей товариства додали
посередництво при закупці потрібних членам товарів та продажу виробленої ними
продукції. Товариствам дозволялося придбання нерухомості, необхідної для
діяльності та створення спеціальних фондів для загальнокорисних цілей. Вводилися
факультативні вказівки про права кураторів. Відповідальність членів по зобов’язаннях товариства обмежувалася сумою, кратною сумі внесених паїв. Максимум
позички не залежав від розміру внесеного паю. Запроваджувалися довготермінові
позички і позички під заставу [3, с. 262].
Державний банк розробив зразковий статут кредитного товариства [20, с. 74].
Зміст основних статей статуту наступний. Основний капітал товариства, позичений
державним банком, перебував в розпорядженні товариства на таких підставах:
а) державний банк вимагав повернення позиченого основного капіталу через 5 років з
дня відкриття товариства, якщо останнє не набере розвитку; б) якщо банк не буде
вимагати повернення капіталу, то його треба повертати банкові поступово, причому в
рахунок його повернення щорічно виплачувати суму, рівну половині того, що
відраховується у резервний капітал; в) за цей капітал члени відповідають перед
банком за круговою порукою. На випадок ліквідації капітал повертається банку лише
після задоволення усіх вимог, пред’явлених товариству. Позички короткотермінові
(до року) і довготермінові (до п’яти років) видавалися згідно з відкритим кожному
члену кредитом. Максимум його зазначався у статуті і, зазвичай, не перевищував 300500 руб. Загальна сума зобов'язань товариства по вкладах і позичках не перевищувала
4/5 від суми відкритого членам кредиту. Відповідальність члена по зобов’язаннях
товариства обмежувалася двократною сумою наданого йому кредиту. 5% усіх
зобов’язань товариства по вкладах і позичках розміщувалися у вкладах або
відсоткових паперах у державних ощадних касах. З чистого прибутку не менше 75%
відраховувалося в резервний капітал. Коли він досягав 1/5 загальної суми зобов’язань
по вкладах і позичках, загальні збори могли зменшити цю норму відрахування [3, с.
263].
Особлива канцелярія по кредитній частині розробила і опублікувала свій
зразковий статут кредитних товариств. Він мав деякі відмінності від статуту
державного банку. Зокрема, допускалася необмежена відповідальність членів по
зобов’язаннях товариства. Сума зобов’язань по вкладах і позичках не могла
перевищувати більше, ніж у певне число разів загальну суму запасного й основного
капіталів. Частина резервного капіталу, не менша за 1/5 від суми вкладів і позичок,
зберігалася у відсоткових паперах у державному банку, або у державних ощадних
касах. У резервний капітал відраховувалася вся сума чистих прибутків, крім суми,
яку призначали загальні збори на додаткову винагороду членам правління та ради.
Коли в товаристві було понад 300 членів, загальні збори можна було замінити з
дозволу міністерства фінансів зборами уповноважених [3, с. 263]. Ці зразкові статути,
а також різноманітні брошури розповсюджувалися через відділи державного банку,
земські та міські управи.
Всі ці заходи зрушили справу розвитку кооперативного кредиту з мертвої
точки, у якій вона опинилася біля середини 90-х років ХІХ ст. Поступово
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збільшувалася кількість кредитних та ощадно-позичкових товариств. У 1903 р. IX
відділ Інспекції опублікував звіт про обороти і діяльність кредитних товариств з
моменту їх виникнення. Зі звіту видно, що перше на всю Російську імперію кредитне
товариство виникло у 1895 р. у с. Іванківцях Прилуцького повіту на Полтавщині. За
10 років кількість існуючих кредитних кооперативів виросло більше, ніж утричі.
Якщо у 1895 р. було біля 650 ощадно-позичкових товариств, то у 1905 р. існувало
біля 2 000 ощадно-позичкових та кредитних кооперативів. Слід зазначити значне
зростання кредитних й поступове зменшення ощадно-позичкових товариств. В
Україні на 1.01.1905 р. було 150 кредитних товариств, а ощадно-позичкових – лише
20 [4, с. 112]. Це пояснювалося тим, що засновники товариств, хоч і вважали ощаднопозичкові товариства досконалішою формою кредитної кооперації, проте схилялися
до організації кредитного товариства, щоб одержати в основний капітал позичку з
державного банку.
Наслідки перших років чинності закону 1 червня 1895 р. довели
необхідність матеріальної підтримки кредитної кооперації та встановлення контролю
за її діяльністю. Для широкого розвитку кооперативного кредиту вживалося
недостатньо заходів. Потреба в ньому не зменшувалася, а збільшувалася. Під
впливом діяльності інституту агрономів прагнення населення до інтенсифікації
сільського господарства зростало, відповідно зростала й потреба селянства у кредиті.
Місцеві губерніальні та повітові комітети звертали увагу на дорожнечу кредиту у
приватних осіб. Наприклад, на Волині часто надавалися позички за умови
щотижневої виплати по рублю відсотків за 100 рублів позички [3, c. 267]. Комітети,
констатуючи несприятливі умови кредитування населення, висловили пропозиції
щодо його покращення. Вказувалося на необхідність надання позички в основні
капітали не тільки кредитних, а й ощадно-позичкових товариств, а також
встановлення контролю за їх діяльністю. Пропонувалося проведення періодичних
з’їздів діячів кооперативного кредиту, спрощення процедури об’єднання кредитних
кооперативів у союзи, залучення до справи кооперативного кредитування земств.
Крім цього, комітети вважали за необхідне видавати на кооперативне кредитування
кошти з державних ощадних кас, створити для цього центральний урядовий орган,
центральний банк тощо. Подібні міркування місцевих комітетів про справи
сільськогосподарської промисловості обговорювалися у підготовчій комісії для
дрібного кредиту під головуванням Ф. Г. Тернера. У ній взяли участь представники
відомств: фінансів, внутрішніх справ і хліборобства, а з видатних кооператорів –
П. А. Соколовський. Комісія всебічно розглянула питання кооперативного кредитування, розробила основні положення нового законопроекту про інституції дрібного
кредиту й подала на затвердження окремої наради. Особлива Нарада про потреби
сільськогосподарської промисловості під головуванням С. Ю. Вітте розглянула й
прийняла поданий законопроект. 7 червня 1904 р. він набрав сили закону, який
істотно доповнював положення про установи дрібного кредиту 1895 р. [4, с. 112].
Згідно з новим законом створювався центральний орган завідування усіма
справами дрібного кредиту – «Управління у справах дрібного кредиту» як
самостійний департамент міністерства фінансів. Воно розпочало свою діяльність у
вересні 1904 р. Тоді ж ліквідували і IX відділ Інспекції державного банку. Очолив
Управління член ради державного банку Л. С. Біркін. Таким чином, управління стало
урядовим центром постачання кредитів з державних джерел. Установи дрібного

97

кредиту забезпечувалися довготерміновими та короткотерміновими позичками з
державного банку і державних ощадних кас. Для завідування й нагляду за розподілом
кредитів при Управлінні створили Центральний «Комітет у справах дрібного
кредиту», до якого входили представники різних відомств. На місцях ці функції
виконували Губерніальні комітети у справах дрібного кредиту. Нагляд за кредитними
установами здійснювався через інспекторів дрібного кредиту на місцях і ревізорів
управління [11, с. 185]. У своїй діяльності Управління намагалося спрямувати
позички кредитних установ на виробничі потреби, а також на кредитування інших
видів кооперативів: артілей, споживчих і сільськогосподарських товариств. Воно
піклувалося про розвиток посередницьких операцій, особливо з кооперативного
продажу хліба, видавало позички на будівництво кооперативних зерносховищ. З
ініціативи Управління скликалися з’їзди представників кредитних установ, з 1912 р.
публікувався власний періодичний орган «Вісник дрібного кредиту», де розглядалися
питання кооперативного кредитування. Загалом, праця Управління була корисною й
продуктивною для розвитку кооперативного кредитування в Росії.
На розвиток закону «Про установи дрібного кредиту» були розроблені та у
1905 р. затверджені зразкові статути кредитного та ощадно-позичкового товариств
[18, с. 260-283]. Вони мало чим відрізнялися один від одного і закладали в Російській
імперії основи діяльності кредитних та ощадно-позичкових товариств, які були
окремими видозмінами товариств Райфайзена та Шульце-Деліча. Якщо товариство
створювалося за зразковим статутом, то дозвіл одержували від губерніальних
комітетів; якщо статут відрізнявся від зразкового – від центрального комітету. Якщо
для організації товариства потрібна була позичка в основний капітал або
короткотерміновий кредит, то дозвіл надавав центральний комітет. Ощаднопозичковим та кредитним товариствам, за поданням відповідного відомства,
дозволялося об’єднуватися у союзи. Розроблені управлінням зразкові статути дещо
відрізнялися від попередніх. Так, максимальний розмір кредиту був 300 руб., а
позичок під заставу – 1 000 руб., а новий закон цих обмежень не вносив.
Відповідальність членів по зобов’язаннях товариства могла бути необмеженою, але
не меншою, ніж подвійна сума наданого товариству кредиту. Пай в ощаднопозичковому товаристві встановлювався у межах 10-100 руб. Не менше 5% від суми
своїх зобов’язань, не враховуючи позиченого основного капіталу, товариство мусило
тримати у вкладах державних установ, або у державних відсоткових паперах. З
чистих прибутків у кредитних товариствах не менше 40% відраховувалося у власний
основний капітал і не менше 20 % – у запасний капітал, в ощадно-позичкових – у
запасний капітал – не менше 10 %. В ощадно-позичкових товариствах дивіденди на
пай не перевищували 10 %. Збитки покривалися членами у порядку кругової поруки.
Що стосується поручительства по позичках, то прийнято новий принцип. Вимога
платежу, не сплаченого в термін боргу, за рішенням Правління, поширювалася як на
боржника, так і на поручителя, або на того й другого одночасно [3, с. 273].
Згідно з законом 1904 р. до розвитку кредитування на місцях залучалися
земства. Їм надавалося право: 1) участі в губерніальних комітетах у справах дрібного
кредиту; 2) факультативної участі з дорадчим голосом в Центральному Комітеті;
3) створення ощадно-позичкових, кредитних товариств і земських кас дрібного
кредиту. Значення кожного з цих прав на практиці було нерівноцінним. Щодо участі
у Центральному Комітеті, то за весь час його функціонування лише кілька земських
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діячів було запрошено на окремі засідання. Про систематичну їх участь у роботі
комітету ніхто серйозно не ставив питання. Право земських діячів брати участь у
губерніальних комітетах дрібного кредиту було більш реальним. Хоч земські
представники були там у меншості, але часто спільно з представниками міністерств
фінансів і хліборобства могли впливати на напрямок справ комітету. Найбільш
дієвим було право створювати у повітах та губерніях земські каси дрібного кредиту.
Зразковий статут земських кас дрібного кредиту Міністерство фінансів затвердило 14
червня 1906 р. [11, с. 185].
Суть цього статуту така. Мета каси – допомагати сільським господарям,
хліборобам, ремісникам і промисловцям, а також створеним ними артілям і
товариствам здійснювати господарську діяльність шляхом посередництва та
постачання грошових коштів на банківських засадах, а також допомагати утвореним
касою установам дрібного кредиту. Район дії каси – повіт або губернія того земства,
яке відчинило касу. Каса здійснювала ті ж операції, що й установи дрібного кредиту:
видавала позички в основні капітали, кредитувала різні види кооперативів. Каса
звільнялася від промислових податків і гербових зборів. Основний капітал каси
формувався з коштів Управління дрібного кредиту, земських та інших джерел. У той
же час каса могла приймати вклади та надавати позички як банківська установа.
Управління касою належало земським зборам та управі, які виконували ті ж функції,
які в товариствах виконують загальні збори та правління [3, с. 280].
Перші земські каси почали виникати з другої половини 1907 р. У 1907 р.
виникло 16 нових кас, у 1908 р. – 19, у 1909 р. – 20, у 1910 р. – 23, у 1911 р. – 35, у
1912 р. – 36, у 1913 р.– 46, у 1914 р. – 38, у 1915 р. – 16, у 1916 р. – 18. Більшість
земських кас були повітовими. Губернських кас було менше 8%. Особливо розвинена
мережа кас була в губерніях: Бессарабській, Харківській, Чернігівській,
Катеринославській, Уфимській, Пермській, Московській і Костромській. Тут майже у
кожному повіті була земська каса. Волинська губернська земська каса дрібного
кредиту відкрилася 6 квітня 1910 р., вже через рік у районі її дії функціонувало 205
кредитних і ощадно-позичкових товариств, а на 1.07.1914 р. – 448 кредитних установ
[14, арк. 3].
У діяльності земських кас за 10 років існування можна виокремити три
головних напрямки. Перший характеризувався веденням активних операцій майже
виключно з кредитними установами. Другий спрямовувався на некредитні
кооперативи. Як відомо, державний банк фінансував виключно кредитні інституції.
Всі інші види кооперації – споживча, сільськогосподарська, виробнича – могли
одержати позичку через земську касу або союз кредитних товариств. Оскільки союзи
опікувалися, головним чином, кредитними кооперативами, то земські каси стали
кредитувати усі види кооперації. Нарешті, третій напрямок, що мав місце в останні
роки, – це надання діяльності земських кас характеру земського банку, тобто
інституції, призначеної для кредитування не лише середніх і великих землевласників,
а й для видачі позичок самим земствам на їх кошторисні видатки, а також для
постачання населенню меліоративних позичок [14, арк. 1]. Закон 20 березня 1917 р.
про кооперативні товариства та їх союзи поширив роль земства у царині
кооперативного кредиту, і земствам після скасування губерніальних комітетів у
справах дрібного кредиту тимчасово передали функції з затвердження статутів
кредитних кооперативів. Але земства фактично не встигли використати це право. З
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приходом більшовиків до влади були знищені усі земські кредитні організації, самі
земства і земські каси [3, с. 284].
Слід зазначити, що надзвичайно важливу роль у розвитку кредитної
кооперації відігравали кооперативні об’єднання (союзи). Бажання об’єднати ощаднопозичкові товариства у союзи висловлювалося ще до видання закону 1895 р. про
дрібний кредит на сторінках «Сообщеній» Санкт-Петербурзького відділу Московського комітету для сільських ощадно-позичкових та промислових товариств, а також у
1898 р. на Першому всеросійському з'їзді представників ощадно-позичкових
товариств у Москві. На цьому з’їзді заслухали законопроект П. А. Соколовського про
союзи інституцій дрібного кредиту і передали його на розгляд уряду [7, с. 64]. У 1901
р. у м. Бердянську за ініціативою А. А. Беретті створили перший союз ощаднопозичкових та кредитних товариств. За статутом він був, головним чином, ревізійним
союзом і союзом допомоги кредитній кооперації. Здійснювати позичкові операції і
прийом вкладів союз не мав права. Оскільки закон не передбачав можливості
організації союзу кредитних кооперативів, то статут Бердянського союзу затвердили
у законодавчому порядку. 21 квітня 1901 р. після царської санкції і думки комітету
міністрів міністру фінансів надали право затверджувати статути союзів інституцій
дрібного кредиту на підставі статуту Бердянського союзу. До 1904 р. створили лише
три союзи кредитних кооперативів: Бердянський – у 1901 р., Мелітопольський
(Таврійської губ.) – у 1903 р. і Суджанський (Курської губ.) – у 1904 р. [7, с. 65].
У положенні про установи дрібного кредиту від 7 червня 1904 р. було
сказано, що до законодавчого оформлення порядку створення союзів вони
утворюються з дозволу ради міністрів [11, с. 185]. При такому порядку організації
союзів тяжко було чекати їх розвитку. Статут перших союзів також мало сприяв їх
виникненню. У 1904-1911 рр. було засновано лише 4 союзи: Благодаринський,
Катеринбурзький, Київський і Лохвицький. 11 червня 1911 р. Управління дрібного
кредиту розробило та затвердило новий типовий статут союзів кредитних
кооперативів, згідно з яким союзам надавалися права установ дрібного кредиту і
надавалися функції ревізування та відстоювання інтересів товариств [22, с. 107]. У
1911 р. рада міністрів дозволила за цим статутом заснувати 7 нових союзів кредитних
кооперативів і їх кількість зросла до 14. Складна процедура затвердження союзних
статутів через раду міністрів дуже гальмувала їх створення. Тому союзи утворювали
на основі договорів. Так виникло біля 120 договірних об’єднань, частина яких
припадала на об’єднання кредитних кооперативів. Нарешті у 1915 р. міністерство
фінансів подало на розгляд спеціальної міжвідомчої комісії питання про спрощений
порядок виникнення союзів разом з новим статутом. Цей порядок затвердили,
незважаючи на опозицію міністерства внутрішніх справ. Одночасно рада міністрів
затвердила 17 статутів нових союзів. До 1916 р. з усіх існуючих союзів
найенергійніше працювали: Бердянський, Мелітопольський, Київський, Кубанський і
Катеринбурзький. Таким чином, до 1915 р. створили біля 30 союзів. Через рік після
введення спрощеного порядку заснування їх стало 85, а у кінці 1917 р. – біля 140. В
Україні почали виникати інші об’єднання (союзи) кредитних кооперативів –
Союзбанки. Деякі з них діяли на всю губернію, інші – охоплювали повіт чи й менші
райони. Вони були організаційно-фінансовими об’єднаннями другого рівня для
кредитних та ощадно-позичкових товариств і ставали фінансовими осередками для
всіх видів кооперативів свого району [7, с. 68].
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У перші ж дні після лютневої революції, 20 березня 1917 р., Тимчасовий
уряд прийняв загальний кооперативний закон «Положення про кооперативні
товариства та їхні союзи» [1, с. 59]. Новий кооперативний закон скасовував усі
існуючі на той час обмеження щодо організації і діяльності кооперативів та їхніх
об’єднань. Для заснування кооперативів чи кооперативного союзу. за новим законом,
не вимагалося окремого дозволу. Потрібна була лише звичайна реєстрація статуту,
підписаного не менше 7 членами-засновниками, в окружному суді. Якщо протягом
місяця із суду не надходило юридичних зауважень до статуту, кооператив вважався
зареєстрованим. Закон визнавав кооперативами товариства і їх об’єднання, які мали
змінний склад членів і внесених ними капіталів, провадили свою діяльність з метою
матеріального й морального піднесення своїх членів, шляхом організації
різноманітних господарських підприємств або праці членів. Закон визначав рівність
голосів об’єднаних у кооперативах членів обмежував розмір дивідендів на внесені паї
до 8%, передбачав відрахування не менше 20% чистого прибутку товариства на
формування запасного капіталу до досягнення ним встановленої величини. Він
охоплював усі види й форми кооперативних організацій, давав свободу організації
кооперативних союзів, договірних об’єднань і кооперативних з’їздів. Передбачалось,
що в кооперативних товариствах могла бути одна з трьох форм відповідальності
членів: обмежена розміром повної вартості належних їм паїв, обмежена розміром
визначеної в статуті суми, або необмежена, при якій члени товариства відповідають
за його боргами всім своїм майном.
Новий кооперативний закон був одним із найліберальніших кооперативних
законів світу. Він, незважаючи на фактори революційних часів, викликав
пожвавлення розвитку кооперативної організації на території колишньої Російської
імперії [4, с. 187]. Слід зазначити, що кооперативне законодавство Тимчасового
уряду протягом тривалого періоду визначало порядок організації та діяльності
кооперативних організацій як на російських, так і на українських землях. Навіть
українські національні уряди 1917-1920 рр. не порушували питання про створення
інших кооперативних законів.
Таким чином, функціонування кредитних установ Волинської губернії
регламентувалося нормативно-правовими актами, що діяли у межах усієї Російської
імперії. Розуміючи, що кооперативні установи є одним із дієвих засобів
стимулювання економічного розвитку країни, уряд розробляв для них певну
законодавчу базу, що знаходило відтворення в окремих положеннях та статутах.
Разом із тим, влада прагнула до встановлення контролю над товариствами, що
призводило до ряду обмежень у їх діяльності та недоліків у нормативних документах.
Як наслідок, активний розвиток кредитних установ на Волині відбувся лише після
прийняття положення про установи дрібного кредиту 1904 р. Розпочата Тимчасовим
урядом кодифікація кооперативного законодавства була перервана революційними
подіями 1917-1920 рр. Подальший розвиток волинської кредитної кооперації
відбувався у правовому полі польської держави. Викладені у статті висновки можуть
бути використані при подальшому вивченні історії вітчизняної кредитної кооперації
та кооперативного законодавства; для внесення окремих змін та доповнень до
чинного законодавства України про кредитну кооперацію.
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ПРОБЛЕМА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПОЖИВЧИХ
ТОВАРИСТВ У ВЗАЄМОВІДНОСИНАХ ЦАРСЬКОГО
УРЯДУ ТА КООПЕРАЦІЇ
(КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)
Аналізується роль державних органів та кооперованої громадськості у процесі
модернізації кооперативного законодавства в Російській імперії наприкінці ХІХ – на
початку ХХ ст. Розглянуто та проаналізовано основні підходи обох сторін щодо
майбутньої форми та змісту нормативно-правових актів, які повинні були регулювати
діяльність споживчих товариств.
Ключові слова: кооперативний рух, кооперативні організації, споживче товариство,
статут, кооперативне законодавство, загальнокооперативний закон.
Аrticle is dedicated to problem of modernizations cooperative legislation to Russian empire at
the end ХІХ - begin ХХ cn. In article are analysed approaches state organ, as well as cooperative
leader to manner and matter normative-legal acts which were to adjust activity consumer
cooperation.
Key words: cooperative movement, cooperative organizations, cooperative, consumer’s
society, statute, regulations, cooperative legislation

На сьогодні історія споживчої кооперації, як і кооперації загалом, переживає своєрідний ренесанс. В останній період з’явилась ціла серія праць, у яких
детально аналізуються історичні витоки та соціально-економічні умови розвитку
кооперативних товариств в різні історичні періоди. Пожвавлення інтересу зі сторони
науковців не є випадковим, адже саме в умовах нестабільного розвитку вітчизняної
економіки кооперація могла б зменшити гостроту кризових явищ і забезпечити
соціальний захист мільйонів людей. Звісно, реформування кооперативного сектора,
яке вже давно назріло в нашій країні, неможливе без врахування вже накопиченого
історичного досвіду. Зокрема, досвіду в сфері правового регулювання діяльності
споживчих товариств.
Кооперативне законодавство доби Російської імперії здавна привертало
увагу науковців. Найбільш розкритими в цьому аспекті на сьогодні є питання,
пов’язані з роллю держави у розробці та прийняті загального кооперативного закону.
Цій проблематиці в першій третині ХХ ст. були присвячені праці Ф. Дьякова,
Г. Коложнікова, та Г. Кременева [1], а на сучасному етапі її вивченням займаються –
С. Тичинін та З. Хаджуова [2]. Проте, зосереджуючи свою увагу головним чином на
проблемі «держава – загально-кооперативний закон”, дослідники досить часто
оминали питання про інші шляхи реформування кооперативного законодавства,
якими намагалась скористатись влада чи самі кооператори.
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У запропонованій статті ставиться за мету відтворити та проаналізувати
законопроекти царського уряду та кооперативної громадськості, які передбачали
внесення важливих змін в нормативно-правову базу діяльності споживчих товариств
та їх союзів. На думку автора, розкриття означеного питання дасть змогу краще
оцінити ступінь розробки кооперативного законодавства в Російській імперії та ті
проблеми, з якими зіткнулась вітчизняна кооперація у дореволюційний період свого
розвитку.
Перші споживчі кооперативи з’являються в Російській імперії на початку
60-х рр. ХІХ ст. Відсутність подібного роду товариств у минулому вимагало від
піонерів кооперативного руху докласти значних зусиль, щоб подолати перепони, які
завжди виникають на шляху розвитку нової, незвичної для суспільства та держави,
організації. Звісно, одним з найактуальніших питань для прихильників споживчої
кооперації було створення належних правових умов, що мусило забезпечити
стабільність та ефективність її функціонування. Як справедливо зазначав з цього
приводу відомий англійський кооператор Дж. Холліок, „кооперативне товариство не
може досягти процвітання … якщо немає захисту зі сторони закону» [3].
Оцінюючи ж стан нормативного забезпечення кооперативного будівництва
у Російській імперії, ми вимушені визнати його вкрай незадовільним. Спеціального
законодавства про кооперацію не існувало. Російський законодавець не виділяв і не
відрізняв кооперативи з-поміж інших видів товариських об’єднань, а їх діяльність
регламентувалась окремими урядовими та відомчими актами, зміст яких, за висловом
самих кооператорів, був «далекий від нагальних потреб життя».
Причиною такого становища дослідники, як правило, називають цілеспрямовану політику царського уряду, направлену на гальмування розвитку кооперативного руху та формування додаткових механізмів впливу на нього [4]. Дійсно, не
можна не відзначити, що взаємовідносини між кооперативними організаціями та
державою протягом усього дореволюційного періоду залишалися складними і
неоднозначними. З одного боку, держава, будучи зацікавлена в розвитку окремих
видів кооперативних товариств, надавала їм фінансову підтримку та запроваджувала
податкові пільги. Водночас, як ми вже зазначали у своїх попередніх розвідках,
царський уряд з підозрою поставився до проголошуваних кооператорами ідей
соціальної рівності, демократизації життя, побудови нового суспільства тощо.
Непокоїв владу і той факт, що активну участь у організації кооперативних товариств
брало багато людей, які були учасниками соціалістичного руху. Це, звісно, не могло,
зі свого боку, не позначитися на урядовій політиці в сфері кооперативного
будівництва, і вона набуває яскраво вираженого поліційного характеру [5].
Проте, на наш погляд, не слід зводити проблему відсутності нормативноправової бази діяльності кооперативних товариств виключно до дії політичного
фактора. Мали місце й інші причини. Передусім, мова йде про відсутність у
тогочасних російських законодавців належного досвіду регулювання відносин, що
виникали у сфері кооперації. Відповідно, перед тим, ніж приймати нові закони, вони
повинні були спочатку уважно вивчити принципи, структуру, механізм діяльності та
багато інших питань, пов’язаних з функціонуванням кооперативних товариств.
Необхідно також було й уважно проаналізувати кооперативне законодавство
зарубіжних країн з тим, щоб врахувати вже наявний досвід правового забезпечення
діяльності споживчих товариств. Це, звісно, потребувало багато часу.
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Перші спроби закріплення правового статусу споживчих кооперативів, що
діяли на території Російської імперії, припадають на кінець ХІХ ст. Саме тоді зі згоди
Міністерства внутрішніх справ був розроблений та прийнятий в 1897 р. «Нормальний
статут» споживчих кооперативів, який пізніше отримав неоднозначні оцінки в
історико-правовій літературі. Одна група дослідників (Ф. Дьяков, Г. Кремнев, А. Нікітін
та ін.) давала йому вкрай негативну характеристику, вважаючи, що статут не міг
відповідати інтересам кооперативних організацій, оскільки містив положення,
направлені на «затримку їх зростання та розвитку».
Проте, на наш погляд, подібне судження є занадто категоричним, адже
«Нормальний статут» значно полегшив формальну сторону відкриття кооперативів:
він передавав право дозволу на їх заснування з рук міністра внутрішніх справ до
місцевих губернаторів і забезпечував недосвідчених кооператорів відповідним
зразком установчого документа. Про позитивні наслідки такого рішення може
свідчити динаміка розвитку споживчих товариств на землях Наддніпрянської України
– з 40 у 1897 році до понад 2 тисяч у 1912 році [6].
В той же час, в інших дослідженнях ми можемо побачити з виключно
позитивні оцінки статуту 1897 року. Так, російський дослідник А. Соболев доходить
висновку, що: «нормальний статут в повній мірі відповідав вимогам суспільноекономічного життя та практики... а за своїм змістом був досить демократичним та
задовольняв потреби кооперації» [7].
Прийняти подібну точку зору, на наш погляд, також не є можливим,
оскільки аналіз виступів лідерів кооперативного руху та практики кооперативного
життя і, власне, змісту Статуту 1897 р. свідчить, що цілий ряд його положень
суперечили принципам кооперативної організації та стояли на заваді її розвитку.
Одним з головних недоліків прийнятого статуту була надмірна регламентація порядку організації та діяльності товариства. Незважаючи на те, що споживчі
кооперативи виникали в різних, за своїми економічними, культурними характеристиками, областях Російської імперії, статут вимагав дотримання єдиних норм, які не
зважали на регіональну специфіку. Будь-які зміни в його змісті допускалися лише
після отримання відповідного дозволу міністра внутрішніх справ. Звісно, якщо
розглядати це рішення як прагнення влади закріпити в статуті базові для кооперації
принципи з метою унеможливити виникнення під вивіскою кооперативу звичайного
приватного торгівельного закладу, то подібна дія мала сенс. Однак вказане
положення стосувалося і тих питань внутрішнього життя товариства, які могли вільно
вирішуватись самими членами-пайовиками. В результаті, їм доводилось по декілька
місяців, а інколи і більше року, очікувати згоди від міністерства на внесення навіть
незначних змін до статуту [8].
Негативним моментом залишалось і збереження дозвільного порядку
відкриття товариств, який передбачав попереднє отримання дозволу відповідного
органу влади. Подібна система сковувала свободу кооператорів, ставлячи їх у
залежність від рішень місцевих губернаторів. Останні ж не завжди належним чином
відносилися до наданих їм повноважень – необґрунтована заборона відкриття
товариств стала буденним явищем в історії кооперації цього періоду [9].
Відсутність встановлених термінів реєстрації статутів органами влади
призводила до довготривалих затримок при відкритті споживчих товариств.
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Непоодинокими були випадки, коли дозвіл від губернатора чи міністерства
доводилося очікувати декілька місяців, а то й більше року.
Взагалі, слід зазначити, що в Статуті 1897 р. було закріплено чимало
положень, які забезпечували панування органів влади та поліції над споживчими
товариствами. Вони мали можливість постійно втручатись у внутрішні справи
кооперативів: ініціювали внесення змін до прийнятих статутів, проводили за власним
бажанням ревізії, контролювали діяльність керівних органів тощо. Крім того,
адміністрація в будь-який момент могла припинити діяльність кооперативу. Для
такого рішення було достатньо щонайменшої підозри в «політичній неблагонадійності» кооперативу, як це сталося, зокрема, в с. Сукачівці Катеринославської
губернії, де місцева споживча крамниця була закрита губернатором через присутність
у її складі декількох «неблагонадійних» осіб [10].
Серед інших суттєвих недоліків, притаманних цьому нормативно-правовому
акту, на нашу думку, слід відзначити: відсутність права на об’єднання у кооперативні
союзи, позбавлення частини жителів Російської імперії права брати участь в
організації та роботі кооперативів, недостатня визначеність компетенції товариства в
сфері культурно-просвітньої діяльності тощо.
Запропонований нами перелік є далеко не повним, однак і він свідчить про
те, що «Нормальний статут» 1897 р. містив багато положень, які суперечили
інтересам кооперативної громадськості. Це, звісно, негативно позначалося на
розвиткові кооперації. «Виникає значно менша кількість кооперативів, – вказувалося
у 1906 році в одному з листів міністерства торгівлі, – ніж це могло бути при існуванні
задовільних законоположень відносно створення товариств, і багато з утворених
установ з тієї ж причини... змушені будуть припинити свою діяльність або ж
знаходитимуться у жалюгідному стані» [11].
З наведеного уривку ми бачимо, що потреба реформування та модернізації
кооперативного законодавства починає усвідомлюватись і в урядових колах держави.
Відповідно, було зроблено ряд кроків у напрямі виправлення цієї ситуації. Так, у
підготовленому проекті нового Цивільного уложення містився окремий підрозділ,
норми якого регулювали діяльність «товариств зі змінним складом», до числа яких,
зокрема, були віднесені «товариства взаємного кредиту, споживчі, сільськогосподарські, виробничі і подібні товариства» (с. 2398) [12]. Проект містив положення, що
значно спрощували порядок відкриття кооперативів, об’єднання їх у союзні
організації та проведення кооперативних з’їздів. Крім того, на замовлення
Міністерства торгівлі та промисловості у 1906 році була опублікована книга І. Куліш
ера, в якій детально аналізувалася нормативно-правова база діяльності європейської
та російської кооперації [13].
Однак далі розробки проектів та публікацій інформаційних видань царський
уряд піти не забажав. Незважаючи на пропозиції лідерів кооперативного руху про
прийняття спеціального закону про кооперацію, про що мова буде йти нижче, а також
на підготовлені ними проекти цього нормативно-правового акту, царат виявляв
непоступливість у зазначеному питанні. Формальним аргументом при відмові від
прийняття окремого закону про кооперацію була «передчасність» подібного
законодавства у зв’язку зі слабкістю і недостатньою розвиненістю кооперативних
організацій та непідготовленістю населення. Однак у Російській імперії подібний
аргумент міг бути застосований до раннього періоду розвитку кооперації, проте аж
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ніяк не до початку ХХ ст., коли кількість кооперативів різних видів почала
перевищувати декілька тисяч. Насправді можна погодитися з висновком, зробленим
О. Кореліним, що фактичною причиною відмови від проведення кодифікаційних
робіт стало «неприйняття самодержавством будь-яких форм прояву суспільної
ініціативи, яка виходила за рамки державної опіки та контролю» [14].
У подальшому події 1905-1907 рр. та чисельні повідомлення про наміри
революційних партій використати кооперативний рух у своїх цілях, ще більш
посилили прагнення царського уряду взяти під свій повний контроль споживчі
організації. Характерним приладом такої політики стало вироблення Міністерством
внутрішніх справ у 1911 році проекту нового „Нормального статуту споживчих
товариств”. Роблячи окремі поступки у питанні розширення господарської діяльності
споживчих кооперативів, означений проект містив ряд старих і нових положень, які
були неприйнятними для споживчої кооперації.
По-перше, передбачалося збереження старої, дозвільної системи, залишаючи право затвердження статутів в руках місцевих губернаторів та міністра внутрішніх
справ.
По-друге, товариствам не було дозволено займатись одним з найважливіших видів своєї діяльності – культурно-просвітницькою роботою.
По-третє, були запроваджені додаткові механізми втручання органів влади
та поліції у внутрішні справи товариств. Так, §25 надавав представникам місцевої
поліції право бути присутніми на загальних зборах, зупиняти промови виступаючих
або взагалі припинити діяльність цього органу управління.
По-четверте, був обмежений доступ членів до участі в управлінні справами
товариства. Зокрема, відповідно до §8, особи, що «перебувають під попереднім
слідством і дізнанням» або «під наглядом поліції» позбавлялися права бути обраними
до керівних органів кооперативу. Керуючись вказаним положенням, місцева
адміністрація мала можливість в будь-який момент виключити зі складу правління чи
ревізійної комісії будь-кого з її членів.
По-п’яте, обмежувалась участь у кооперації представників національних
меншин, особливо осіб іудейського віросповідання. Зокрема, §35 статуту вимагав,
щоб «у місцевостях поза межею єврейської осілості до складу правління не обиралося
більше 50% євреїв» [15].
Таким чином, наведені вище факти свідчать, що міністерський проект не
лише не виправив недоліків, притаманних статутові 1897 року, а навпаки, передбачав
ще більше обмеження прав та свобод кооперативних організацій. Саме тому
більшість учасників кооперативного руху не підтримали означений документ і уряд
змушений був відмовитися від ідеї його запровадження.
Невирішеність проблеми відсталості кооперативного законодавства продовжувала негативно позначатись на розвиткові кооперативного руху в країні, тож
дедалі активніше починають лунати заклики зі сторони громадськості про необхідність реформування нормативно-правової бази діяльності споживчих товариств та
пристосування її до потреб кооператорів.
Слід зазначити, що наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. потреба
модернізації нормативно-правової бази існувала не лише у споживчих, а й в усіх
інших видів кооперативних товариств. Кожне з них – кредитне, ощадно-позичкове,
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споживче, сільськогосподарське та інші – страждало від недосконалості нав’язаних їм
державою «нормальних статутів» та свавілля центральної і місцевої адміністрації.
Проте, якщо ліберальні чиновники у Російські держави вбачали можливість
виправлення цієї ситуації за допомогою прийняття чергового «нормального статуту»,
то у середовищі ідеологів кооперативного сформувався зовсім інший підхід до
вирішення означеної проблеми. Переважна більшість з них, цілком справедливо
вважала, що спроби поліпшити становище кооперативів шляхом внесення окремих
змін та доповнень до чинних статутів чи прийняття нових зразкових установчих
документів будуть з самого початку приречені на невдачу. Неможливо було втиснути
усю багатоманітність форм кооперативних відносин, існуючих у величезній
Російській імперії, в жорсткі рамки «нормальних статутів».
За таких умов, на погляд самих кооператорів, чи не єдиним виходом з
ситуації, що склалася на цьому етапі розвитку російської і української кооперації,
залишалося обрання того шляху, по якому пішли більшість європейських держав у
другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. – передача права на складання статутів до
рук засновників кооперативних асоціації, забезпечення їм свободи самодіяльності,
одночасно із закріпленням у спеціальних нормативно-правових актах загальних
вимог щодо форми і змісту статуту, а також принципів діяльності кооперативних
організацій. Тобто мова йде про прийняття окремого закону про кооперацію.
Необхідність прийняття такого закону жваво обговорювалася кооператорами ще на самому початку поширення кооперативних ідей у суспільстві. Як
правило, в сучасних дослідженнях за відправну точку відліку при визначенні дати
виникнення ідеї створення кооперативного закону беруть або 1896 р. (Всеросійський
торгово-промисловий з’їзд у Нижньому Новгороді) [16], або 1908 р. (Перший
Всеросійський кооперативний з’їзд у Москві) [17].
На наш погляд, початок обліку часу слід вести не від вищезазначених дат, а
від 1870-го року, коли в Москві відбувся другий з’їзд сільських господарів. На цьому
з’їзді один з доповідачів П. Маслов підняв питання про необхідність створення
загального положення про кооперативні товариства. Під час свого виступу він
зазначив, що мова йде саме «не про прийняття статуту, а про видання загальних
законоположень, які визначатимуть юридичні засади артілей у таких загальних
нормах, що можуть бути застосовані до будь-яких місцевих умов» [18].
Відтоді питання про необхідність створення окремого закону про кооперацію порушувалося на всіх більш-менш значних форумах кооперативних діячів. Так,
в ході роботи кооперативної секції Всеросійського торгово-промислового з’їзду, що
проходив у 1896 році в Нижньому Новгороді, спеціальною комісією було вироблено
та подано на затвердження окреме положення про союзи та з’їзди кооперативних
організацій [19]. Проте державні чиновники не підтримали означену ініціативу
кооператорів.
На початку ХХ ст. проблема безправного становища кооперації надзвичайно загострилася. Спеціальний комітет, створений у Санкт-Петербурзі, констатувавши, що однією з «причин слабого розвитку кооперації є відсутність спеціальних
законоположень, які полегшують відкриття кооперативних установ», наполягав на
необхідності «прийняття сприятливого для кооперативної справи та загального для
усіх видів кооперації законоположення на кшталт німецького закону». Цей закон
повинен був спиратися на загальновизнані кооперативні принципи: загально108

становості, демократичності, самодіяльності товариств тощо. Крім того, представники Комітету висловлювалися за необхідність запровадження явочного порядку
відкриття кооперативів та закріплення за товариствами права на утворення власних
союзних організацій [20].
Непоступливість царського уряду у питанні правового забезпечення
кооперації, про що ми вели мову вище, змушувала кооператорів взяти справу
розробки кооперативного закону в свої руки. Перші кроки у цьому напрямку були
зроблені в ході роботи Першого Всеросійського кооперативного з’їзду, який
проходив у Москві з 16 до 21 квітня 1908 року.
На з’їзді С. П. Бородаєвський проголосив доповідь, у якій сформулював
головні положення, що повинні були лягти в основу кооперативного закону:
запровадження явочного порядку відкриття товариств, надання кооперації права на
об’єднання в союзи, вільного провадження як господарської, так і культурнопросвітницької діяльності, вилучення з компетенції місцевої адміністрації права
закривати на власний розсуд кооперативи тощо [21]. Таким чином, запропоновані
положення передбачали розширення прав кооперативних товариств та забезпечували
більш надійний захист їх інтересів від незаконних посягань органів влади.
Для розробки остаточного варіанта законопроекту з’їзд створив спеціальний
комітет з кооперативного законодавства, однак внаслідок передчасного закриття
владою з’їзду провести заплановане обговорення не вдалося.
Натомість подібна нагода випала у вересні 1912 року, коли в Санкт-Петербурзі відбувся Всеросійський з’їзд діячів дрібного кредиту та сільськогосподарської
кооперації. Проект, представлений з’їзду, передбачав запровадження явочного
порядку відкриття кооперативів, передаючи право їх реєстрації до місцевих судів,
містив визначення поняття «кооперативного товариства», наводив чіткий перелік
підстав припинення діяльності товариства, визнавав за кооператорами право на
створення власних союзів об’єднань тощо [22]. Загалом представлений на розгляд
з’їзду законопроект мав прогресивний характер, однак не був позбавлений і окремих
недоліків. Найсуттєвішим з них слід вважати збереження положень, які давали змогу
місцевій адміністрації контролювати діяльність кооперації.
Подальша робота над законопроектом була проведена на Другому
Всеросійському кооперативному з’їзді, який проходив у Києві з 1 до 7 серпня 1913
року. На самому початку з’їзду присутніми делегатами вказувалася на нагальну
необхідність прийняття кооперативного закону, що поставив би кооперацію «в
однакові правові умови з тими промисловими підприємствами, з якими їм доводиться
конкурувати на загальному грошовому та товарному ринку» [23]. Прослухавши
доповідь про законопроект, який розглядався минулого року у Санкт-Петербурзі,
з’їзд постановив створити спеціальну законодавчу комісію, до складу якої ввійшли
відомі теоретики та практики кооперативного руху (А. Анциферов, С. Прокопович,
В. Тотоміанц та ін.), а також представники від окремих секцій з’їзду. Означена
комісія, ще раз уважно вивчивши і обговоривши основні положення проекту, внесла
до нього ряд змін і доповнень, після чого передала його на розгляд загальних зборів,
якими він і був затверджений під назвою «Проект положення про кооперативні
товариства та їх союзи» [24]. Аналіз тексту законопроекту свідчить, що кооператори
продовжували наполегливо вимагати закріплення в законі таких основоположних
кооперативних принципів, як: добровільність і відкритість членства в кооперативній
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організації, демократичний характер управління, рівність прав і обов’язків членівпайовиків, самостійність і незалежність кооперативних організацій. Не змінилося і
загальне уявлення кооператорів про роль закону в житті кооперації – він не повинен
був жорстко регламентувати її діяльність, а лише закріплював основні, загальні
засади внутрішнього життя кооперативу.
Остаточна редакція закону та направлення його на розгляд Державної Думи
доручалася спеціальній комісії, яка повинна була складатися з представників
Московського комітету щодо сільських ощадно-позичкових та промислових
товариств і членів законодавчої комісії Другого Всеросійського кооперативного
з’їзду.
Початок Першої світової війни тимчасово затримав реалізацію цього плану.
Однак досить швидко та ж сама війна створила сприятливі умови для вирішення
питання щодо належного оформлення правового становища товариств. В цей період
роль кооперації в господарському житті країни надзвичайно зросла. Зокрема,
споживчі товариства перетворилися на основних постачальників населення
недорогими та якісними продуктами першої необхідності. Це одразу позначилося на
динаміці розвитку споживчої кооперації – чисельність товариств починає швидко
зростати. Однак відсутність належної нормативно-правової бази діяльності не давала
кооперативам можливості працювати у повну силу.
У пресі та на зібраннях кооператорів все частіше починають лунати вимоги
винесення розробленого законопроекту на розгляд російського парламенту. В цих
умовах царський уряд, який виявляв зацікавленість в розвиткові кооперативного
руху, звісно, за умови збереження контролю за ним, не бажаючи віддавати ініціативу
в руки кооператорів, спробував вдатися до маневрів і зробив ряд кроків на зустріч
вимогам лідерів кооперації.
4 квітня 1915 р. міністр торгівлі та промисловості направив до Ради
Міністрів спеціальну доповідну записку «Найближчі завдання законодавства та
управління по відношенню до споживчої кооперації». В ній, зокрема, наголошувалось
на необхідності відмовитись від дозвільної системи заснування кооперативів та від
адміністративного втручання у їх внутрішні справи. Натомість пропонувалось
розробити новий статут та окреме положення про споживчу кооперацію,
запровадивши при цьому явочний порядок відкриття товариств. 10 червня Рада
Міністрів погодилась з точкою зору, викладеною у документі, і схвалила
представлені пропозиції. Окремі дослідники розглядають це рішення як остаточний
перехід до явочного порядку утворення кооперативних організацій [25]. На нашу
думку, такий погляд є помилковим, оскільки в рішенні Ради Міністрів мова йшла не
про затвердження «Положення... » та зразкового статуту, а лише про надання згоди
на їх подальшу розробку. Свідченням цьому є лист, направлений союзним
організаціям споживчої кооперації. В ньому, зокрема, зазначалося: «Розглянувши
пропозицію міністра торгівлі та промисловості... Рада Міністрів постановила:
створити... нараду для переробки нормального статуту споживчих товариств та
створення зразкового статуту, як для названих товариств, так і для їх союзів» [26].
Робота наради тривала з 24 по 27 вересня 1915 р., до її складу увійшли як
представники від окремих міністерств, так і відомі кооперативні діячі: А. Анциферов,
В. Зельгейм, А. Меркулов, М. Туган-Барановський та ін.
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На першому засіданні було розглянуто та детально проаналізовано текст
запропонованого міністерством «Положення про споживчу кооперацію». Загалом,
зважаючи на очікуване прийняття Державною Думою загальнокооперативного
закону, кооператори визнали непотрібність прийняття такого нормативно-правового
акту. Тим паче, що «Положення» містило багато норм, які суперечили інтересам
кооперованої громадськості [27].
Щодо обговорення зразкового статуту, то кооператори спільно з урядовцями розробили та внесли ряд пропозицій, які повинні були ліквідувати недоліки
нормального статуту 1897 року. Зокрема, передбачалось забезпечити споживчим
товариствам можливість займатись не лише господарською, а й культурнопросвітницькою діяльністю, скасовувались існуючі обмеження щодо складу членівпайовиків, знижувався віковий ценз, необхідний для вступу у товариство, тощо.
Перемогою кооператорів слід визнати і закріплення в проекті статуту положення про
заборону органам влади закривати кооперативи в адміністративному порядку, без
попереднього рішення суду. Окремо було розглянуто проект статуту союзної
організації, який також отримав схвальні відгуки від учасників наради за свою
демократичність та раціональність.
Загалом, оцінюючи результати цієї міжвідомчої наради, слід визнати
конструктивність більшості внесених пропозицій. У випадку їх практичної реалізації
споживча кооперація могла отримати досить ефективну правову базу, необхідну для
її подальшого розвитку. Проте, на жаль, цього не сталося, що було зумовлено
декількома причинами. По-перше, само Міністерство торгівлі не забажало в підсумку
піти на реалізацію всіх тих пропозицій, які були отримані в ході наради. Зокрема, в
подальших проектах було збережено положення про встановлення контролю над
товариствами зі сторони спеціального Комітету [28]. По-друге, негативну позицію
зайняло Міністерство внутрішніх справ, яке не бажало відпускати споживчі
товариства з-під свого пильного нагляду і висловлювалося «як проти передачі
споживчих товариств у відання Міністерства торгівлі, так і проти запропонованого
порядку їх закриття судовими інстанціями» [29]. В результаті триваючої суперечки
між міністерствами та кооператорами, розробка остаточного варіанта «Положення»
та статуту так і не була завершена.
За умов небажання царського уряду задовольнити вимоги кооперованої
громадськості кооператори продовжують роботу з прийняття розробленого ними
проекту загальнокооперативного закону. Користуючись наявністю у складі IV
Державної Думи окремої кооперативної групи, лідери кооперативного руху ініціюють внесення 8 серпня 1915 р. до парламенту розробленого ними законопроекту.
Утворена в парламенті комісія під керівництвом В. Ржевського негайно приступила
до розгляду законопроекту і вже через декілька днів сформулювала основні
принципи, на яких повинен був ґрунтуватися новий закон:
1) визнання за кооперативами права сприяти забезпеченню не лише
матеріальних, а й духовних потреб їх членів;
2) запровадження явочного порядку відкриття товариств та їх союзів;
3) надання товариствам права на об’єднання в союзи;
4) створення єдиного, загального для усіх видів кооперації, закону [30].

111

Означене рішення комісії фактично збігалось з пропозиціями кооператорів і
свідчило про підтримку нижньої палати парламенту прагнення кооперації до
розширення своїх прав і зменшення опіки зі сторони держави.
Звісно, подібні дії не отримали позитивного відгуку з боку царського уряду.
Користуючись перервою в роботі Державної Думи (з вересня 1915 р. до лютого 1916 р.),
представники окремих міністерств провели спільні засідання, в ході яких було
констатовано, що зміст проекту не відповідає інтересам уряду, оскільки зменшує
можливість контролю за діяльністю кооперативів [31]. Позиція царату стане більш
зрозумілою, якщо згадати, що саме в цей період велися переговори з кооператорами
про прийняття урядового положення про кооперацію, яке більш відповідало
інтересам державних чиновників.
Однак спроба царату заставити кооператорів погодитись на прийняття
урядового законопроекту виявилась невдалою. Державна Дума більшістю голосів
(125 проти 88) проголосувала за подальшу розробку думською комісією
кооперативного закону на основі внесеного кооператорами 8 серпня 1915 р. тексту
законопроекту [32].
Після прийняття законопроекту у першому та другому читанні в нижній
палаті російського парламенту текст був направлений на розгляд Державної Ради.
Цей орган, по суті являючи собою другу палату російського парламенту, відігравав в
ньому консервативну роль, стримуючи ліберальні поривання Державної Думи. В
історії його діяльності досить частими були випадки, коли він відхиляв
законопроекти, що знаходили значну підтримку в нижній палаті російського
парламенту. Тож не дивно, що думські депутати та кооператори неодноразово
висловлювали занепокоєння долею свого законопроекту в Державній Раді, яку вони
влучно охрестили «чистилищем» і «пеклом».
Подальший розвиток подій засвідчив цілковиту слушність побоювань
прихильників кооперації. Комісія з економічних та законодавчих пропозицій при
Державній Раді, відповідно до попередніх домовленостей з представниками уряду,
внесла до проекту низку поправок, які істотно змінили його зміст.
По-перше, замість запропонованого кооператорами єдиного для усіх видів
кооперативів закону планувалося видання окремих законоположень щодо таких видів
кооперативних об’єднань, як: кредитні, страхові, земельні товариства, трудові артілі
[33]. Фактично, внесений до Державної Ради загальний кооперативний закон
перетворювався на закон про споживчу кооперацію, тоді як усі інші види
кооперативних товариств повинні були або дотримуватися старих законоположень,
або чекати на прийняття державою окремих нормативно-правових актів.
По-друге, замість запровадження явочного порядку відкриття кооперативів
через суди передбачалося здійснювати їх реєстрації в суто адміністративних органах
– губернських та міських комітетах у справах громадського присутствія. Пояснюючи
свою відмову від запропонованого кооператорами порядку реєстрації товариства
через органи суду, представники Державної ради не приховували, що подібна
процедура не відповідає урядовим інтересам, оскільки може ускладнити нагляд влади
за кооперативами [34].
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По-третє, обмежувалося право кооперативних товариств на утворення
власних союзів – легітимними визнавалися лише об’єднання однотипних
кооперативів, район діяльності яких не міг перевищувати межі однієї губернії.
По-четверте, комісією Державної Ради було вилучено з тексту закону згадку
про те, що метою діяльності кооперативу є забезпечення духовних потреб його членів
[35]. Тим самим, товариствам і надалі заборонялося провадити будь-яку культурнопросвітницьку діяльність серед населення.
Проведений нами короткий аналіз змісту головних поправок, внесених
Державною Радою, засвідчує їх повну невідповідність тим базовим принципам, на
яких, на думку кооператорів та думських депутатів, повинен був ґрунтуватися новий
кооперативний закон. З чотирьох ключових положень закону одне було повністю
скасоване, а три інші зазнали такої трансформації, що втратили свій первинний зміст.
Замість того, щоб забезпечити умови для незалежного самодіяльного розвитку
кооперації, відредаговані Державною Радою статті закону зберігали жорстку опіку
владних органів над кооперативними організаціями.
За таких умов прийняття закону в редакції Державної Ради ставало
абсолютно неприйнятним для представників кооперативного руху. У центральній
статті «Союзу споживачів» з цього приводу зазначалося: «Каменя на камені не
залишилося від головної сутності законопроекту, від його основних положень,
вироблених протягом тривалих років колективною кооперативною думкою… За
відсутності кооперативного закону кооперації складно буде розвиватися… Проте
краще залишитися при старому, хоч і ненормальному положенні. Запровадження ж
викривленого закону завдасть більшої шкоди кооперативному рухові» [36].
Таки чином, ми можемо зробити висновок, що на початку ХХ ст. постала
нагальна потреба модернізації нормативно-правової бази діяльності споживчої
кооперації. Однак її проведення стримувалося двома діаметрально протилежними
підходами до форми та змісту майбутніх кооперативних законів, що склалися в
державі та кооперативному середовищі. Царський уряд, прагнучи залишити за собою
контроль за діяльністю товариств, не бажав відмовлятися від «статутної»
регламентації і обмежувався лише частковими поступками в сфері господарської
діяльності. Натомість кооперована громадськість вимагала забезпечення їм
можливості самодіяльного розвитку шляхом закріплення загальних норм у єдиному
кооперативному законі з передачею права вирішувати основні питання роботи
товариства самим кооператорам. Боротьба між цими двома підходами продовжувалась протягом усього зазначеного періоду і непоступливість обох сторін унеможливила появу у Російській імперії власного кооперативного закону.
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НАЦІОНАЛЬНІ ЦІННОСТІ В ІДЕОЛОГІЧНИХ
ЗАСАДАХ КООПЕРАТИВНОГО РУХУ В
НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
Розкриваються причини та наслідки входження в ідейно-теоретичні засади
кооперативного руху в Наддніпрянській Україні національних цінностей, розкривається
зміст ідейних орієнтирів, пов’язаних з боротьбою українського народу за національне
визволення.
Ключові слова: кооперативний рух, ідейно-теоретичні засади, Наддніпрянська
Україна.
In the article reasons and consequences of plugging open up in ideological principles of cooperative movement in Naddnepryanskoy to Ukraine of national values. Maintenance of
ideological principles, related to the fight of the Ukrainian people for national liberation opens
up.
Key words: cooperative motion, ideological principles, Nadnepryanska part of Ukraine.

Серед проблем історії українського кооперативного руху важливе місце у
наукових працях відводиться висвітленню національних особливостей кооперативного будівництва. При цьому основна увага дослідниками відводиться питанням
організаційно-господарського усамостійнення кооперативної мережі України в 1910-х
роках [1]. Між тим, ідейно-теоретичні аспекти цього процесу, характер ідеологічного
розвитку кооперативного руху на початку ХХ ст. висвітлені в історико-кооперативній
літературі, за виключенням монографії П. Мохора, що побачила світ у далекому 1924
році, фрагментарно. Тому існує науково-пізнавальна необхідність поглибленого
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розгляду питань, пов’язаних із поступом кооперативної думки вказаного періоду.
Мета представленої розвідки – показати ідеологічний ґрунт стремління
наддніпрянських кооператорів до організаційно-фінансової самостійності, його вплив
на розбудову національної кооперативної системи. Предметом розгляду є причини,
витоки, зміст ідейних орієнтирів, що базуються на національних цінностях, та їхній
вплив на кооперативне будівництво в Наддніпрянській Україні.
Кооперативний рух на території українських губерній Російської імперії вже
з перших своїх кроків у ХІХ ст. знаходився у центрі уваги провідних національних
діячів. Так, до складу Київського споживчого товариства, заснованого у 1868 році,
входили М. П. Драгоманов, М. І. Зібер, В. Б. Антонович [2]. Один із перших
дослідників кооперативних засад господарювання українського народу Ф. О. Щербина
[3] брав участь в діяльності Одеської громади [4]. Виникнення в Наддніпрянській
Україні перших кооперативів завдячує діяльності організації під назвою «український
гурток». До його складу, зокрема, належав В. С. Гнилосиров – хранитель могили
Т. Г. Шевченка, а також видавець української літератури П. А. Лобко [5]. Зрештою, і
головний теоретик кооперації другої половини ХІХ ст. Микола Петрович Баллін із
співчуттям ставився до національного руху українців [6].
Однак, незважаючи на участь українських громадських діячів у
кооперативному русі, питання про значення кооперації для вирішення національних
проблем тривалий час ніхто не піднімав. Лише в останні роки ХІХ ст. цю проблему
порушив «артільний батько» Микола Васильович Левитський.
Так, у 1897 році він вмовив старосту сільськогосподарської артілі села
Рементарівка на Чигиринщині Гордія Гончаренка виступити на засіданні Вільного
Економічного товариства українською мовою, що послужило приводом для дискусії
про права українського народу. Також наприкінці 1890-х у лекції, що читалася для
київських студентів, М. В. Левитським була висловлена думка, що «кооперація...
допомагає організації… нації взагалі …» [7]. У 1898-1899-их роках на засіданнях
Харківської студентської громади Левитський, за спогадами сучасника, кваліфікував
кооперативну діяльність як «заснування національних організацій на селі», а самі
кооперативи характеризувалися ним як «єдина можлива легальна національна
організація нашого селянства» [8].
У 1902 році на Всеросійському з’їзді діячів кустарної промисловості
М. В. Левитський запропонував видавати кооперативну літературу не лише на
російській, а й на усіх мовах народів Російської імперії. Коли головуючий на з’їзді
спробував зняти це питання з обговорення, «артільний батько» на знак протесту
залишив зал [9].
Механізм поєднання кооперативного руху з національним, з точки зору
М. В. Левитського, полягав у самодіяльному характері кооперації. «Самодіяльність, –
вказував „артільний батько”, – є найкращою основою і культурно-економічного, і
національного відродження...». Кооперативний рух, на думку Левитського,
покликаний взяти на себе вирішення матеріальних проблем народу і саме в цьому і
полягає його національне завдання. «… в справі відродження українського народу, –
вказував Микола Васильович, – кооперація зможе грати велику ролю, допомагаючи
народові вчитись самостійно ставати на свої ноги… на ґрунті своїх найближчих
економічних потреб». При цьому, оскільки кооперація, з точки зору «артільного
батька», є найефективнішою формою економічної діяльності, яка вже мала загаль116

носвітове визнання, вона здатна поставити економіку України на найпрогресивніший
шлях соціально-економічного поступу. «…в справі відродження українського
народу..., – зазначав М.В.Левитський, – кооперація це один з цінних елементів, які
покладені в основу дальшого розвою і відродження нашого народу, допоможуть йому
стати на добрий і певний шлях всесвітніх, загальнолюдських ідей.” «Ці ідеї, – за його
словами, – будуть підставою… для будівлі життя народного, одкриють перед ним
широкі краєвиди… всесвітнього поступу, постановлять його в живий зв’язок з
иншими культурними народами і не дадуть йому ухилитися на бік шкодливого
шовінізму і всякого людожерства» [10].
Позиція «артільного батька» Миколи Левитського щодо ролі кооперативного руху у вирішенні національних проблем була широковідомою і поділялася
значною частиною громадськості. Відомий державний і кооперативний діяч
Б. М. Мартос, згадуючи про події початку ХХ ст., писав, що в процесі пошуків
«досягнення господарської незалежності» українських земель певна частина
інтелігенції «висунула гасло: творити українську буржуазію... але більшість прислухалася до заклику Миколи Левитського ... шляхом кооперації підняти... економічну
силу та національну свідомість» [11].
Важливу роль в утвердженні погляду на кооперативний рух як на фактор
національного розвитку відіграв відомий український громадський діяч, вченийісторик і літературознавець Василь Миколайович Доманицький. На початку ХХ ст.
він створив ряд зразкових кооперативних товариств Звенигородському повіті
Київської губернії, ініціював проведення з’їздів представників кооперативів,
заснування їхніх союзних утворень, а також написав цикл брошур кооперативної
тематики [12]. Останні користувалися великою популярністю серед селянства і дали
поштовх поширенню кооперації, особливо на Київщині та Поділлі [13].
Кооперативна робота В. М. Доманицького мала великий суспільний
резонанс і зумовила увагу національно орієнтованої інтелігенції до кооперації, стала
взірцем для наслідування [14]. Після смерті Доманицького, яка спостигла діяча в 1910
році, відбулася спроба надати йому статусу основоположника національної кооперації. У посмертній статті часопис «Наше дело» представив покійного як «першого
українського кооператора» [15]. У 1913 році журнал «Наша кооперація» характеризував В. М. Доманицького як «батька української кооперації», який «прилюдно
заманіфестував українську кооперацію». Увесь же загал кооператорів, за словами
згаданого журналу, «тільки діти нашого першого національного кооператора» [16]. У
перших працях з історії української кооперації П. Н. Пожарського та М.І.Мандрики
наголошувалося на провідній ролі В. М. Доманицького в розбудові «української
національної кооперації» [17].
Так відбулася персоніфікація процесу ідейного становлення національної
кооперації, очевидно, зумовлена намаганням максимально використати ім’я відомого
громадського діяча, його авторитет для імплементації національних цінностей в
кооперативну ідеологію. При цьому слід зазначити, що праці Доманицького з питань
кооперативної діяльності присвячені організаційно-господарській проблематиці.
Ідейно-теоретична робота Доманицького у сфері кооперації не відома. Сучасники,
високо оцінюючи роль Василя Миколайовича у розвитку кооперативного руху,
відверто констатували цей факт. Наприклад, відомий кооператор М. Литвицький
зазначав: «Василь Миколайович не теоретик кооперації. Він і не економіст. Він
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просто популяризатор і практичний діяч ... » [18]. Авторитетний теоретик і практик та
історик української кооперації П. Ф. Височанський вказував, що Доманицький „не
утворив своєї кооперативної «школи”, теорії... » [19].
Щоправда, існують дані про участь В. М. Доманицького у з’їзді Загальної
української організації в 1901 році, де він поставив питання про роль кооперації у
справі національного відродження [20]. Однак подальший період у житті Доманицького, на який припадає його реальна кооперативна робота, не залишив ознак того, що
Василь Миколайович у теоретичній формі порушував цю тему.
Є підстави констатувати певну штучність спроби пов’язати діяльність
В. М. Доманицького з формуванням національних аспектів кооперативного будівництва. У той же час варто визнати і відзначити вагомість постаті Доманицького для
українського кооперативного руху. Надання йому статусу «батька української
кооперації», хоч і відбувалося методом гіперболізації і міфологізації, але було
спрямовано на вирішення реальних потреб кооперативного життя початку ХХ ст.
Коли наприкінці ХІХ ст. М. В. Левитський поставив питання про існування
взаємозв’язку між українським питанням і розвитком кооперативної діяльності,
«артільного батька» не зрозуміли навіть у середовищі національно орієнтованої інтелігенції [21]. Розуміння взаємозв’язку між кооперативною роботою і національними
проблемами просувалось не скоро. За ситуацією на 1909 рік, за висновками одного з
аналітиків кооперативної справи Миколи Гехтера, «обидві ідеї – національна і
кооперативна – розвиваються і живуть поруч, але не разом». «...сї дві ідеї, – говорив
він, – не можуть у нас злитися до купи і стати з двох одною ідеєю національноекономічного відродження нашого народа» [22]. Тому, очевидно, існувала об’єктивна
необхідність мобілізації усіх можливих шляхів поєднання національної ідеології з
ідейно-теоретичним багажем кооперації. За таких обставин причетність
В. М. Доманицького до кооперативного руху є одним із засобів вирішення цих
завдань.
Василь Миколайович Доманицький не був розробником ідейно-теоретичних
засад української кооперації. Але його активна участь у кооперативному русі
трансформувалася у символ єднання національного і кооперативного руху.
Доманицький як відомий національний діяч репрезентував кооперативну діяльність
як складову національно-визвольної боротьби і підштовхнув до кооперації
національно свідомий елемент, збагатив кооперативні лави тими, хто шукав
можливість присвятити себе справі українського відродження.
Між тим, з кінця першого десятиліття ХХ ст. розпочався інтенсивний
процес осмислення ролі кооперації у вирішенні національних проблем. Він не
вилився у появу об’ємних теоретичних трактатів, однак національні цінності в
ідеології кооперації набули конкретного змісту.
Одним із принципів ставлення до національного питання було визнання
залежності характеру кооперативного життя від соціально-психологічних та інших
особливостей народу, у середовищі якого воно розвивається. Щоб залучити людей до
лав кооперації, за словами сучасника, необхідно знати їхні «звичаї, установи,
погляди, псіхіку і т. ин. » і далі вказував: «Освідомлюватись з національного боку –
ось який наш, як кооператорів, перший обов’язок» [23]. Сама ж кооперативна
діяльність, за висновками одного з дописувачів журналу «Комашня», – це можливість
реалізувати „егонаціональне «я» [24]. За таких обставин, за словами відомого
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популяризатора селянської кооперації А. Г. Терниченка, «цуратися національности
нашої нам, кооператорам, не приходиться». Терниченко закликав: «… даваймо
збірати … самобутні, національні скарби і збагачуймо ними … кооперативну,
економічну справу ...» [25].
Ідеолого-теоретичною настановою стало бачення кооперації як національного способу організації господарювання в умовах іноземного поневолення та засобу
позбутися його. «Кооперація, – зазначав один із теоретиків, – то єсть єдиний спосіб
народу пригніченому зробитись заможнішим, відібрати всі витрачені дурно копійки»
[26]. Інший пропагандист кооперативної справи вказував, що розвиток кооперації
дасть можливість вирішувати усі проблеми національного розвитку. «…на чиїм боці
господарсько-продуктивні сили, – зазначав кооперативний діяч, – той пан, той хазяїн,
тому не тяжко змагатись за свої національно-політичні права…» [27]. З цього ж
приводу часопис «Маяк» вказував: «Гасло «Ставай до стерна економіки» – мусить
пам’ятати кожен свідомий українець і українка! Цим шляхом… станемо хазяями
свого краю! » [28].
Бачення кооперації як матеріальної основи вирішення усіх національних
проблем закономірно поставило питання щодо піклування про культурно-освітню
сферу. Кооперація – засіб духовного відродження українського народу – такий
висновок став складовою ідеології національно свідомих кооператорів початку
ХХ ст. Київський часопис кредитної кооперації «Комашня», відображаючи цю
тенденцію кооперативної думки, вказував: «Кооперація повинна… нести в… народні
маси знання, світло, здорову і рідну народну культуру. Кооперація покликана
сприяти народу у поверненні його мови, допомогти розвинути приспані творчі сили»
[29].
Вирішення культурно-просвітніх питань розглядалося і як засіб вирішення
суто кооперативних проблем. Успішне ведення кооперативної діяльності пов’язувалося з освітнім рівнем населення. Мабуть, вперше такий підхід був озвучений у
вересні 1907 року на Чернігівському кооперативному з’їзді делегатом Іваном
Коновалом. У своїй промові, виголошеній українською мовою, він висловив думку,
що зміцнення системи народної освіти та запровадження національної мови у
навчальному процесі є основою поступального розвитку кооперації [30]. А вже в
1910-х роках такого роду ідеї поділялися значним прошарком кооператорів і часто
лунали на різноманітних зібраннях та в пресі.
Журнал «Наша кооперація» в 1914 році вказував: «…тілько між культурними та освіченими людьми кооперація зможе розвинутись у всій своїй красі і силі”
[31]. «Тільки на культурній міцній підвалині можна певно будувати гарну
кооперативну хату!» – писав часопис «Маяк» [32].
Входження національних цінностей у систему ідей кооперації викликало
спроби створення ідеологічного центру українського кооперативного руху. Заходи з
його організації, за свідченням одного із сучасників, розпочалися навесні 1912 року
групою із п’яти київських кооператорів, зокрема П. Доманицьким, О. Степаненком,
П. Пожарським [33]. За іншими даними, ініціаторами справи виступали також
В.Галевич, М.Літвицький, І. Немоловський, А. Сербиненко, М. Стасюк та інші [34].
Їх зусиллями було створено видавниче товариство «Наша кооперація». На час
заснування, у вересні-листопаді 1912 року, воно об’єднувало 26 національно
орієнтованих кооператорів та співчуваючих їм осіб [35]. Шляхом видання літератури
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відповідного змісту «Наша кооперація» обстоювала ідею захисту національних
економічних та культурних інтересів на кооперативних засадах, обґрунтовувала
необхідність розвитку кооперативного будівництва в Російській імперії з урахуванням національно-територіальних особливостей.
Основним виданням організації став вищезгаданий загальнокооперативний
журнал, що виходив під її ж назвою. Свою місію часопис «Наша кооперація» бачив у
тому, щоб тримати «прапор української незалежної кооперативної думки» [36]. І це
йому в цілому вдалося – кооперативна громадськість побачила в ньому головного
провідника ідей національної кооперації. Журнал «Южный кооператор», який також
претендував на ідейне лідерство на «Півдні Росії», визнав «Нашу кооперацію»
«центральним органом української кооперації» [37].
У той же час, з появою і розгортанням діяльності видавничого товариства
«Наша кооперація» справа створення ідеологічного центру українського кооперативного руху не знайшла остаточного завершення. На роль центрального друкованого
органу, починаючи з 1911 року, хоч і делікатно, але претендував журнал «Рілля» [38],
який видавався товариством «Український агроном». Цей часопис, дійсно, багато
уваги приділяв національним аспектам кооперативної діяльності. Разом з ним на
лідерство у сфері розробки ідеології кооперації претендувало і назване товариство,
очолюване А. Г. Терниченком.
У 1913 році, вже після набуття „Нашою кооперацією” авторитету в справі
обстоювання національних засад кооперативного будівництва, друкований орган
«Українського агронома» журнал «Рілля» констатував, що «на Вкраїні правобережній, а головне у Києві, рівно ніхто не дбає про розвиток кооперації» і закликав
«спеціального комітету утворити» для допомоги розвитку кооперативного руху.
Останній був покликаний стати як «здорове серце в кооперативному тілі». А
створити „теє серце кооперативне, нам необхідне” виявляється здатний журнал
«Рілля». «От коли б… тісніше стали гуртом коло журналу та й до товариства війшли
членами, – зазначала «Рілля», – то склався б добрий гурт і робив би він те, що може
тільки „комітет допомоги” робити» [39].
Незважаючи на те, що наприкінці 1914-го року діяльність товариства «Наша
кооперація» в адміністративному порядку була припинена властями [40], «Український агроном» разом зі своїм журналом «Рілля» не зміг зайняти його місце.
Припинення роботи ідеологічного центру не призупинило подальше
утвердження національних цінностей у кооперативному житті. Свідченням того стало
відзначення наприкінці 1916-го – на початку 1917-го року 50-річного ювілею
української кооперації, зародження якої пов’язувалась зі створенням у 1866 році
Харківського споживчого товариства. Ця подія була виявом усвідомлення
кооперативною громадськістю України національної самобутності тієї справи, якою
вона займалася, самостійності шляху, що подолав український народ у розбудові
свого кооперативного життя.
Заходи з нагоди ювілею відбулися у Києві, Одесі та Харкові. Відзначення
50-річчя української кооперації проходило у формі публікації тематичних статей,
підготовки праць з історії кооперативного руху, проведення урочистих засідань та
публічних лекцій.
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Напередодні знаменної дати Київський союз ощадно-позичкових та
кредитних товариств (скорочено «Союзбанк») оголосив конкурс на створення «творів
з історії кооперації Півдня Росії» [41], а Спілка споживчих товариств «Півдня Росії»
(за російською абревіатурою – «ПОЮР») – історичних нарисів про М. П. Балліна,
кооперацію на Харківщині [42] та в інших регіонах України [43].
Київський «Союзбанк» звернувся з відозвою до громадськості, у якій,
зокрема, констатувавши, що кооперативний рух став «фактором національного
відродження», закликав «завершить справу ідейного обґрунтування нашої
кооперації» [44]. «ПОЮР» рекомендував кооперативам скликати «загальні збори
членів, обмінятися думками про теперішнє та майбутнє кооперації взагалі і нашого
Півдня зокрема …» [45]. «… довести до відома місцевих споживчих товариств»
значення півстолітнього ювілею «Південної кооперації» постановив Кооперативний
комітет Імператорського товариства сільського господарства Півдня Росії [46].
Урочисті заходи з нагоди 50-річчя української кооперації відбувалися в два
етапи – 6 жовтня 1916 року та 26 січня 1917 року – в дні роковин реєстрації статуту
Харківського споживчого товариства та відкриття його діяльності. У Києві на
спільному засіданні правління і ради „Союзбанку” 6 жовтня 1916 року була
виголошена і обговорена доповідь про історичний розвиток кооперативного руху в
Україні, надіслані вітальні телеграми з нагоди ювілею Полтавській спілці споживчих
товариств та видатним кооператорам В. С. Козлову і І. А. Волошиновському. 26 січня
1917 року відбулось чергове урочисте засідання, на якому присутні обмінялися
думками щодо нагальних організаційно-господарських проблем української
кооперації [47].
У Харкові на першому етапі відзначення ювілею відбулися публічні лекції з
історії кооперації [48]. А 26 січня 1917 року вийшов святковий номер журналу
«Южно-русский потребитель» і газета «День кооперации» зі статтями про видатних
діячів кооперативного руху, відбулися урочисті збори за участю представників
кооперативних та громадських установ міста Харкова [49].
Заходи з відзначення ювілею були проявом відчуття кооператорами України
своєї єдності і самодостатності та причетності до цілком певного народу,
усвідомлення відмінності від своїх колег в інших країнах. Відзначення 50-річчя
української кооперації стало свідченням сталості і незворотності процесу оволодіння
кооперативним середовищем національними цінностями.
Виникнення і поширення зазначеного напрямку кооперативної ідеології
зумовлено активізацією національно-визвольного руху в Україні, бажанням
поставити на службу національному відродженню організаційні і фінансові ресурси
кооперації. Однак, крім залежності від загальносуспільних процесів, вирішення
українського питання невблаганно вимагала сама ж практика кооперативної роботи.
Піднесення на початку ХХ ст. кооперативного руху було пов’язано з масовим
поповненням його лав селянством. Проведення серед останнього кооперативної
роботи без вільного використання української мови було неможливим. Селянство поіншому – не по-українському – розмовляти не вміло. А російська мова йому у ті часи
була не вповні зрозумілою. За таких умов ведення роз’яснювальної роботи в
селянському середовищі чи то в усній, чи то через поширення літератури, проведення
загальних зборів кооперативів та їхніх об’єднань, нарад, з’їздів, паралізувалися
різноманітними обмеженнями щодо вживання української мови.
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Пробивала собі дорогу національна ідеологія і на ґрунті реальних
економічних інтересів та дискримінаційного ставлення загальноімперських кооперативних центрів: Московського союзу споживчих товариств та Московського народного банку – до регіональних осередків кооперативного життя.
Великі простори Російської імперії, специфіка місцевих ринків вимагали
функціонування кооперативних спілок з губернським та крайовим масштабом
діяльності. Для заготівельної і торговельної роботи у своїй місцевості кооперативним
товариствам «всеросійські» структури були непотрібними. Лише за необхідності
закупівлі продукції на географічно віддалених ринках необхідні були послуги
загальноімперського союзу. Але керівництво Московського союзу споживчих
товариств ігнорувало цю обставину і вважало, що тільки „всеросійський” центр
повинен вести заготівельну роботу і здійснювати розподіл товарної маси на усій
території Російської імперії через свої агентури. Подібну позицію, але вже щодо
фінансово-кредитної діяльності, обстоював Московський народний банк, який бачив
себе як установу, що концентрує фінансові ресурси усієї кооперативної мережі
імперії, а потім на свій розсуд розподіляє їх кому вважає потрібним.
Намагання імперських центрів монополізувати контроль над матеріальнофінансовими потоками кооперації стало причиною невдоволення кооперативної
громадськості в регіонах, каталізатором усвідомлення місцевих інтересів, а з ними і
національних економічних інтересів та формування відповідних ідейних стремлінь
українських кооператорів.
Від середини ХІХ ст. у кооперативній думці Наддніпрянської України
розвивалося два напрямки щодо соціальної ролі кооперації. Частина кооператорів
вважала, що кооперативне життя покликане стати механізмом адаптації селянського
господарювання, широких прошарків населення до умов ринково-капіталістичної
трансформації. Інші діячі кооперативного руху розглядали як засіб досягнення
посткапіталістичної перспективи – побудови соціалістичного ладу. Характер,
напрямки роботи кооперативних установ практично не залежали від цих ідейнотеоретичних підходів, оскільки кінцева мета кооперативного руху пов’язувалася
більше з майбутнім, ніж з тодішнім сьогоденням. З цього приводу один з
кооператорів відверто зазначив: «Наука не бачить майбутнього, а практиці нема часу
на фантазії» [50].
Значно більше впливало на практику кооперативної роботи сповідування
національних цінностей. Цілі, які вони диктували, були максимально наближеними
до нагальних проблем початку ХХ ст. і не потребували тривалих очікувань для своєї
реалізації. Національні стремління одразу ставили на порядок денний питання про
організаційно-фінансову допомогу культурно-освітній сфері та створення всеукраїнських центрів кооперації.
У 1910-х роках розпочалася активна робота із розгортання культурнопросвітницької діяльності кооперативних установ та заснування загальнонаціональних кооперативних союзів. У буремну добу революції 1917-1920 років,
незважаючи на фінансово-економічний хаос та повномасштабні воєнні дії, українська
кооперація змогла створити комплекс кооперативних шкіл, надавати систематичну
організаційну та фінансову допомогу закладам освіти і культури, розбудувати
систему всеукраїнських центрів кооперації. Врахування етнопсихологічних та
етнокультурних особливостей народних мас у кооперативній роботі та бачення в
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кооперації засобу захисту національних інтересів духовно збагатили кооперативну
громадськість і дали потужний поштовх організаційно-господарському зміцненню
кооперативної мережі.
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ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ КООПЕРАЦІЇ ДЛЯ
РОЗВИТКУ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА (НА
ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ М.ГАЛУЩИНСЬКОГО)
Розглянуто питання організації аматорських театральних гуртків у Галичині та
діяльність кооперативу «Український театр». Висвітлено роль М. Галущинського у цих
процесах.
Ключові слова: Михайло
товариство «Просвіта».
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The question of organization of amateur theatrical groups is considered in Galichina and
activity of the cooperative store «Ukrainian theater». The role of М.Galuschynskiy is reflected in
these processes.
Key words: Michael Galuschynskiy, dramatic art, cooperation, society «Prosvita».

Багатогранна діяльність Михайла Галущинського (1878-1931) – визначного
педагога, політика, військового діяча – охоплювала різні сторони суспільного життя
українців, значно посприявши піднесенню їх національної свідомості в умовах
бездержавності початку ХХ ст.
Мета дослідження – з’ясувати роль М. Галущинського у створенні
аматорських театральних гуртків та кооперативу “Український театр», у залученні
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засобів та можливостей української кооперації з метою розвитку театрального
мистецтва.
Ця проблематика частково висвітлена у дослідженнях С. Гелея [4, 5],
Я. Малика [12], Р. Коритка [11], В. Качкана [10], Б. Ступарика і В. Ковальчук [16] та
ін.
На потребу розвитку засобів театрального мистецтва як важливої складової
культурно-просвітньої роботи М. Галущинський звернув увагу ще на початку своєї
педагогічної та громадської діяльності, працюючи у Золочівській, а згодом у
Рогатинській гімназіях. Під керівництвом М. Галущинського Рогатинська гімназія
протягом 1909-1914 рр. перетворилася на потужний культурно-освітній осередок не
тільки Рогатинщини, а й Галичини.
Високопрофесійний педагогічний склад гімназії, а серед її викладачів були
такі відомі особи, як А. Лотоцький, І. Крип’якевич, Г. Мартинець, М. УгринБезгрішний та ін., особливий наголос робив на потребі естетичного виховання
молоді, заохочував у гімназистів потяг до мистецтва, зокрема театрального. Театр як
синтетичний вид мистецтва поєднує елементи літературної творчості, музику, танець
[9, с. 127]. Це, звичайно ж, сприяло естетичному вихованню та гармонійному
розвитку особистості учнів гімназії. М. Галущинський, зокрема, зазначав, що на
аматорське театральне мистецтво «…можна дивитись як на забаву, та не можна
заперечити йому високих виховних цінностей, особливо тоді, коли провідники й
аматори беруть справу поважно й доцільно». [1, с. 53].
Під керівництвом М. Галущинського як директора гімназії та інших
педагогів гімназійна молодь відвідувала як професійні театри, зокрема під час
екскурсій до Львова, так і залучалася до створення аматорських театральних гуртків
й організації театральних вистав. Наприклад, у 1910-1911 н.р., було влаштовано такi
аматорськi вистави: «Знiмчений Юрко», «Настоящi» Бобикевича, «Тато в заручниках» Григорiєвича.
Головна заслуга в органiзацiї театральних вистав належала викладачевi
Л. Смулцi. Колишнiй учень гiмназiї, Й. Гiрняк, так згадував про цього викладача й
про життя гімназистів: «Учитель Смулка в рогатинськiй «Альма матер» проявив себе
неабияким режисером-органiзатором. Коротке перебування в театрi i справжнiй
режисерський хист допомогли йому оживити цiкаву дiлянку працi тiєї школи. Лев
Смулка склав з учителiв (аматорiв-музикантiв) добiрну оркестру, а силами своїх учнiв
вивiв на iмпровiзованiй сценi в гiмнастичнiй залi п’єсу Кропивницького
«Невольник». Рогатинськi глядачi й актори-учнi кiлька рокiв згадували й заново
переживали ту подiю. Необорна сила обплела i мене густим театральним павутинням
i я довго не мiг забути того шкiльного видовища. Лев Смулка мав на своєму
утриманнi велику родину: стареньких хворих батька i матiр та три дорослi сестри.
Щоб звести кiнцi з кiнцями, вiн, крiм обов’язкiв учителя, виконував ще працю
адмiнiстратора бурси. Так склалося, що в тiй установi знайшли притулок «учнiактори», яких Смулка обдаровував особливою увагою та опiкою. Кожну вiльну вiд
щоденних обов’язкiв хвилину вiн залюбки проводив мiж нами бурсаками i той час
присвячувався приманливим розповiдям про театр «Української Бесiди», про життя
акторiв, про закулiснi звичаї, про циганськi мандри галицьких комендiянтiв» [3,
с. 350].
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Аматорська вистава «Невольник» М. Кропивницького, згадувана Й. Гiрняком,
вiдбулась у червнi 1911 р., тодi ж виступив гiмназiйний оркестр, складений з учнiв та
викладачiв. У 1911-12 н.р. гiмназисти пiд керiвництвом Л. Смулки пiдготували драму
«Кара совiстi» Г. Цеглинського та показали її в залах гімназійної бурси.
Сподвижницькій праці М. Галущинського та інших педагогів Рогатинської
гімназії завадила Перша світова війна. Як тільки почалась мобілізація, гімназисти та
викладачі добровольцями пішли до лав легіону Українських Січових Стрільців
(УСС), а директор гімназії – М. Галущинський – став першим командиром УССів. [5,
с. 32]. Однак і в ці буремні роки знайшовся час для розвитку стрілецького мистецтва,
зокрема театрального. Особливо активно в організації аматорських вистав УСС був
задіяний колишній учень Рогатинської гімназії, вихованець М. Галущинського –
Й.Гірняк, який у 1916-1918 рр. працював у професiйному театрі «Українська бесiда»,
у 1919-1920 рр. – у новому львiвському театрі, у 1920-1921 рр. – в театрі iм.
I. Франка, у 1922-33 рр. – у театрі «Березiль». В 1933 р. як мистецький однодумець
Л. Курбаса був заарештований органами НКВС та висланий на пiвнiч. В 1942-1944
рр. – актор та режисер Львiвського оперного театру, де вперше на українськiй сценi
поставив «Гамлета» Шекспiра. Й. Гiрняк був представником українського модерного
митецтва, розвиваючи iдеї Леся Курбаса.
Після завершення війни та національно-визвольних змагань 1917-1921 рр.
більшість західноукраїнських земель опинилася під польською окупацією. В цих
умовах було досить складно розвивати українське культурно-просвітнє життя.
Очоливши 1923 р. товариство «Просвіта», М. Галущинський розробив фундаментальну програму його розвитку, яка складалася з двох важливих розділів «Завдання
ближчі» та «Перспектива».
Програма найближчого розвитку передбачала: 1) відновлення всіх
передвоєнних філій і читалень та заснування нових там, де їх ще немає; 2) перевірку
всіх відновлених вже після війни просвітніх осередків; 3) організацію при філіях
освітніх курсів для навчання працівників філій і читалень; 4) організацію при
читальнях самоосвітніх гуртків із залученням до них молоді; 5) проведення боротьби
з неграмотністю; 6) створення бібліотек на базі кожної читальні із відділами для
молоді; 7) відновлення пересувних бібліотек; 8) створення театральних аматорських
гуртків; 9) проведення активної пропаганди за збільшення членства у «Просвіті» та
зацікавлення «Просвітою» американських земляків; 10) об’єднання просвітньоорганізаційної праці в межах Польщі та поширення діяльності «Просвіти» на Волинь,
Холмщину і Полісся [13, с. 98].
Згідно з задумом М. Галущинського, просвітня робота повинна бути
об’єднана в єдину організаційну сітку, в яку, у міру її розвитку, мають бути втягнені
найширші верстви населення [12, с. 70]. З метою розвитку аматорського театрального
мистецтва при товаристві «Просвіта» діяла театральна комісія, друкованим органом
якої був «Аматорський театр». М. Галущинський зазначав, що «театральна комісія
для аматорських гуртків…, видавництво відповідного журналу «Аматорський театр»
показують докладно, яким шляхом повинні піти розвиток театрального мистецтва,
котре в читальняному життю відіграє поважну» [6, арк.2]. Тому на місцях, практично
при всіх читальнях та філіях «Просвіти» у Галичині були створені аматорські
театральні гуртки. Очолюючи «Просвіту», М. Галущинський активно пропагував
необхідність розвитку аматорського театрального мистецтва. Він, зокрема, зазначав:
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«…Мене ця справа особливо цікавила, бо на ріжного рода зборах і сходинах
приходилося вислуховувати й нарікання, а то й пересторогу, що – мовляв – в такому і
такому селі або місті аматорський гурток не тільки не виконує свойого просвітнього
завдання, але ще й псує молодь, стає головною причиною тяжкого занепаду
просвітнього життя… В останніх двох місяцях мав я змогу бути на аматорських
виставах в кількох місцевостях (Львів, Скала, Борщів, Калуш, Богданівна) і мушу
сказати був надзвичайно приємно вражений всім тим, що доводилося мені бачити» [1,
с. 53].
За ініціативи М. Галущинського, загальні збори товариства «Просвіта», що
відбулися 25 грудня 1925 р., ухвалили низку рішень щодо потреби об’єднання всіх
театральних гуртків в один великий театральний союз при товаристві «Просвіта».
Завданням цього театрального союзу «буде подбати про те, щоби всі театральні
гуртки станули на відповідній висоті свойого культурного і мистецького
післанництва. Тривка організація поодиноких гуртків на місци необхідна!» [8, с. 2728]. У своєму виступі на першому з’їзді режисерів і провідників аматорських гуртків,
що відбувся 7 листопада 1926 р., М. Галущинський виклав своє бачення розвитку
театрального мистецтва, аматорських театральних гуртків, всіляко підримав ідею
організації українського театру в Галичині, будівництва для нього окремого
приміщення [14, с. 120].
Репресивний польський режим давав небагато можливостей для нормального функціонування українського культурного, зокрема театрально-мистецького
життя. Наприклад, в одному з донесень тернопільської філії товариства «Просвіта»
від 11.11.1924 р. зазначалося, що «…вистави аматорських кружків наразі заборонені.
Кілька тижнів чекали від дирекції поліції на дозвіл поставити українську виставу…»
[7, арк.13].
Провідні українські діячі розуміли, що на допомогу ворожої до всього
українського Польської держави не можна розраховувати, а підтримувати культурноосвітню діяльність можна тільки за допомогою залучення потужних засобів
українського кооперативного руху. У статті «Кооперація і просвіта» М. Галущинський, зокрема, зазначав, що «…кооперація змагає до економічного й соціяльного
визволення, просвіта до духовного визволення людей. Значить, завданням обох
великих ідей, обох великих організацій – є: допомогти своїм членам визволити себе з
якихось оков, кандалів, з якоїсь неволі. У цьому і споріднення обох ідей. Зі
споріднення виникає питання про взаїмовідношення їх до себе… У часі кооперативного свята у Львові почули ми, що кождий українець заспокоює неповних 5%
своїх потреб у власних кооперативних установах. А проте ці установи творять уже й
сьогодня чимало культурних цінностей. Час до часу чуємо навіть про певні
пожертвовання на культурні ціли. Коли це можливо при 5 процентовім
заспокоюванні членами своїх потреб, то чи не насувається питання, яку велику
матеріяльну силу будемо представляти, коли всі потреби щоденного життя у їх 100
проц. доведеться нам усім без винятку заспокоювати у власних кооперативах» [2,
с. 2.]. Злободенною темою дня було об’єднання зусиль української кооперації та
громадських організацій з метою покращення становища українського населення та
задоволення його потреб. У 1924 р. від головного відділу товариства «Просвіта» до
Крайового Ревізійного Союзу кооперативів надійшов лист наступного змісту: «На
основі $ 63 зразкового статуту кооператив постановлено, що кожда кооператива
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вступає і буде належати до товариства «Просвіта» і до товариства «Сільський
господар». Товариство «Просвіта», де і як тільки може, головно у всякого рода
видавництвах, ставить, як рівноважну з освітньою і шкільною справою – справу
збирання матеріальних сил народу на кооперативній основі…» [15, с. 98].
Яскравим прикладом об’єднання зусиль кооперації та культурно-просвітніх
організацій з метою розвитку українського театрального мистецтва стало створення
кооперативу «Український театр» у червні 1923 р. М. Галущинський був одним з
ініціаторів створення цього кооперативу, став членом його Надзірної ради.
До організації кооперативу «Український театр» були причетні також такі
діячі, як Б. Янів (1885-1931) – правник, відомий громадський діяч Галичини, який був
головою Українського педагогічного товариства «Рідна школа» (1924-1926),
директором страхувального товариства «Карпатія», Ст. Людкевич (1879-1979) –
видатний український композитор, музикознавець, різнопланова діяльність якого у
міжвоєнний період була особливо активною, а також О. Бурачинський, О. Навроцький
та інші.
Серед головних завдань кооперативу «Український театр» були: збір коштів
на будову приміщення для українського театру у Львові, розвиток театрального
мистецтва, організація і допомога численним аматорським театральним гурткам. Як
голова «Просвіти» М. Галущинський виступив організатором численних акцій, що
мали на меті сприяти збільшенню коштів на будівництво приміщення для
українського театру. Зокрема, він підтримав проведення громадської акції «Тиждень
українського театру» (квітень 1924 р.). В одному з документів товариства «Просвіта»,
зокрема, зазначалося: «…До хвального виділу філії «Просвіти» в Тернополі. З
приводу 60-літніх роковин істнування сталого українського театру в Галичині
устроює кооператива «Український театр» у Львові, якої завданням є будова
українського театру у Львові, всестороння праця на відродженням українського
театрального мистецтва – в днях 6-12 квітня 1924 «Тиждень українського театру». В
тій справі появилася у всіх часописах і журналах відозва, підписана через головний
виділ і театральну комісію товариства «Просвіта», комітет будови українського
театру і дирекцію кооперативи «Український театр», як також стаття проф. Возняка.
… Звертаємося отсим до хвального виділу з проханням уладити у себе, а по
можності і в найближчій околиці в днях 6-12 квітня «Тиждень українського театру»,
щоби тим способом причинитися також до великого діла відродження українського
театру в Галичині. За кооперативу «Український театр» у Львові: Осип
Бурачинський, Михайло Галущинський, Осип Навроцький» [7, арк.4].
Допомогу кооперативу «Український театр» надавала також українська
діаспора. Зарубіжні українці надсилали кошти, літературні збірки та ін. Наприклад,
«Українська книгарня» у Вінніпезі надіслала до кооперативу «Український театр»
збірки різноманітних драматичних творів.
Отже, М. Галущинський був одним з тих українських діячів, який звертав
особливу увагу на потребу розвитку театрального мистецтва як потужного
просвітнього засобу. Він розумів, що без виховання патріотизму та високої
національної свідомості, зокрема й засобами театрального мистецтва, неможливо
здобути незалежність й створити Українську державу. М. Галущинський вміло
поєднував та використовував можливості різних просвітніх та кооперативних
організацій Галичини, розумів потребу їх співпраці та взаємодії, важливість
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залучення кооперативних інституцій для вирішення культурно-освітніх та інших
завдань. На відміну від М. Галущинського, сучасні українські політики не розуміють
необхідності й всіляко гальмують розвиток українського театру, українського кіно,
українських кооперативів, засобів масової інформації та ін. Тому Україна програє
інформаційні, культурні та ін. «війни», що їх розв’язує все більш агресивний
північно-східний сусід. Ця тема є, на наш погляд, перспективною й потребує
подальших досліджень.
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ДІЯЛЬНІСТЬ СЕЛЯНСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ
ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПЕРШОЇ
СВІТОВОЇ ВІЙНИ
У статті йдеться про становлення та діяльність кооперативних організацій на
Правобережній Україні в роки Першої світової війни. Висвітлюється робота споживчих,
кредитних та сільськогосподарських товариств. Аналізуючи джерельний матеріал,
авторка доводить, що під впливом регулювання товарно-грошового ринку і росту цін
кооперативні товариства всіх видів почали різко збільшуватись. Особливо швидко
розвивалась споживча кооперація. Загалом діяльність селянської кооперації в умовах
Першої світової війни не припинилась, вона лише змінила напрямки і форми роботи,
організаційні засади.
Ключові слова: кооперація, село, Україна, Перша світова війна, зерно, хліб, ринок,
товариства.
Speech goes in the article about becoming and activity of co-operative organizations on
Right-bank Ukraine in the years of First world war. Work of consumer, credit and agricultural
societies lights up. Analysing a spring material an author proves that under act of adjusting of
commodity-money market and price advance, co-operative societies of all of kinds began to be
sharply increased. Consumer co-operation developed especially quickly. On the whole activity of
peasant co-operation in the conditions of First world war was not halted, it had changed
directions and forms of work, organizational principles only.
Кey words: co-operation, village, Ukraine, First world war, grain, bread, market, societies.

У складних умовах пошуку шляхів виживання рух українського села вперед
неможливий без урахування багатовікового досвіду українського народу, зокрема в
галузі його власної самоорганізації. Історичний шлях свідчить, що під час виходу зі
складних соціально-економічних обставин українська спільнота і її невід’ємний
складник – селянство – самі здебільшого були здатні виробити або використовували
уже напрацьовані іншими народами відповідні напрями та організаційні форми
вирішення назрілих у їх економічному житті проблем.
Характерним проявом самоорганізації українства, в тому числі й селян,
стала кооперація.
Процес кооперування доволі швидко здійснювався на Правобережній
Україні, яка впродовж кінця ХVIII – початку ХХ століть в адміністративнотериторіальному відношенні поділялася на Київську, Подільську і Волинську
губернії, складаючи собою Київське генерал-губернаторство Російської імперії.
Історичне минуле регіону і насамперед тривале перебування (перед входженням
наприкінці ХVIII століття під владу Російської імперії) у складі І-ї Речі Посполитої з
притаманною їй системою економічних відносин зумовило тут існування особливих
рис розвитку сільського господарства. До них слід віднести, насамперед, наявність
домінуючого впливу польської спільноти у великому землеволодінні та панівне
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становище індивідуальної системи господарювання на селі. Ці риси продовжували
відігравати провідну роль в аграрному секторі Правобережжя протягом усього ХІХ та
початку ХХ століття, накладаючи відбиток на процес становлення й розвитку
сільської кооперації, яка бере тут початки з останньої третини ХІХ століття [2].
Потреба в кооперації для українства стала особливо відчутною з початком
Першої світової війни, адже війна завжди була тяжким випробуванням для мирних
жителів, особливо селян.
Перебуваючи у специфічних економічних і політичних умовах, запозичаючи наявні зразки кооперації, значна частина правобережного українського селянства для порятунку від злиднів і визиску лихварів, представників торгового
капіталу, об’єднань, що займалися збутом сільськогосподарської продукції, створила
мережу власних господарських самодіяльних спілок. Напередодні 1917 року
Правобережна Україна перетворилася в регіон активного розвитку кооперації. За
ефективністю кооперативного руху, кількістю кооперативних об’єднань різних
рівнів, чисельністю кооперованого сільського населення він посідав одне з перших
місць у Російській імперії. Не припинили, а подекуди і розширили свою діяльності
окремі кооперативні структури з початком війни.
Кооперація в сільському господарстві Київщини, Поділля й Волині
поєднувала в собі відмінні регіональні особливості і загальні риси всеукраїнської
кооперації періоду Першої світової війни в межах Російської імперії. Це дає змогу
обґрунтувати актуальність теми стосовно суттєвого збагачення наявних знань про
непрості процеси існування та діяльності окремих кооперативних спілок у
вищезгаданий період.
Таким чином, звернення до цієї теми дозволяє висвітлити одну з важливих і
малодосліджених сторінок історії українського селянства. З іншого боку, вивчення
цієї проблеми дає змогу звернути увагу на той історичний досвід, що його набуло
селянство Правобережної України в процесі становлення кооперації, трансформації
притаманних їй відносин у ринкові.
Аналіз наукового доробку з досліджуваної теми засвідчує, що низка її
складових знайшла певне відображення в історичній та історико-економічній
літературі.
З урахуванням змін у житті українського народу на межі ХХ – ХХІ століть
та процесу заповнення “білих плям” в його минулому проблему висвітлюють
матеріали монографій з економічної історії таких авторів, як Б. Лановик [11],
С. Бабенко, С. Гелей та ін. [8], М. Алімов та ін. [9]. Тут особливо слід виділити
ґрунтовні праці колективу львівських науковців під керівництвом С. Гелея. У їх
дослідженні про історію кооперативного руху подано й матеріал стосовно
зародження і розвитку кооперативних об’єднань Правобережної України, діяльності
останніх на початку ХХ століття. У колективній праці львівських авторів про
українських кооператорів висвітлюється їх діяльність у дореволюційний період
Київської спілки споживчих товариств, її здобутки та прорахунки, причини ліквідації
[16].
З’явилася й низка статей, у яких по-новому розглядаються різноманітні
проблеми дореволюційної української кооперації, в тому числі й кооперування
селянських господарств Правобережної України напередодні і під час Першої
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світової війни, а також присвячені визначним теоретикам спілчанського руху,
зокрема роботи В. Плисюка [14], О. Двойнінової [3; 4; 5] та інших.
Перша світова війна мала руйнівний вплив на економіку України. Великої
розрухи зазнало і сільське господарство. Зменшилась кількість коней – основної на
той час тяглової сили. Сільськогосподарські машини та реманент, яких і так було
мало в ті роки, зношувались, а випуск нових машин майже припинився, обмаль було і
мінеральних добрив. Війна стала фактором, що ламав структуру промислового
виробництва і встановлював нові пропорції в розвитку сільськогосподарського
виробництва.
На відміну від промислового виробництва (техніка для армії), сільськогосподарське почало скорочуватися в перші дні війни внаслідок мобілізації українських селян до армії. Нестачу робочих рук у сільському господарстві намагалися
компенсувати малопродуктивною працею військовополонених і біженців. Великі
приватні господарства були позбавлені права вільного найму працівників.
Мобілізація запасних, призови новобранців, реквізиція худоби і хліба, залучення
чоловічого населення до окопних робіт – все це лягло важким тягарем на плечі
українських селян. За даними перепису 1917 р., кількість призваних в армію у
Волинській губернії становило 267, 3 тис. осіб і більша частина з них – це селяни [18,
с. 5].
Вилучення такої кількості здорових людей від господарювання негативно
позначилося на стані сільськогосподарського виробництва, призвело до скорочення
посівних площ, погіршення агротехніки, зниження врожайності. Негативний вплив
війни позначився на обробці полів. За повідомленням земських кореспондентів
Волинської губернії, це явище було характерним майже в усіх повітах. За роки війни
було реквізовано велику кількість коней, причому від цього найбільше потерпали
малоземельні селяни. Не засівалась значна частина землі зерновими культурами.
Витоптані поля, зрита окопами земля, як стверджували спеціалісти, втрачала
половину своєї родючості. За винятком Заславського і Староконстянтинівського
повітів такий стан справ був майже по всій території Волинської губернії. Бракувало
робочих рук і худоби. Так, у 1915 р. 31,5 % селянських господарств Волині не мали
робочої худоби, а в окремих повітах цей відсоток був ще вищим, сягаючи 41,3 – в
Житомирському, 46,3 % – в Староконстянтинівському [11, с. 337; 18, с. 5].
Війна змінила суспільно-політичне і господарське життя країни. Не обійшла
вона стороною і кооперативні організації (споживчі, кредитні та сільськогосподарські), які з 1906 року лише почали активно працювати у сільських місцевостях.
Вже впродовж другого року війни було відірвано від кооперації значну силу
робочих рук. Не вистачало організаторів кооперативної справи, занедбались курси та
рахівництво на місцях, споживачу довелося зіткнутися не тільки з дорожнечею, а й із
знетоваренням, причому останнє нерідко поєднувалося з очевидною наявністю їх
великих запасів, прихованих купцями, банкірами.
Дослідники кооперативного руху, зокрема, В. І. Марочко [12], М. В. Половець
[15] та інші зазначають, що війна мала неабиякий вплив на розвиток кооперації по
всій території України, хоча з самого початку кількість її товариств дещо
зменшилась. Зумовлене це було зміною суспільно-політичної ситуації, а також
захопленням у середині 1915 року ворожими військами частини Волині як західної
окраїни Російської імперії, але вже з цього таки року, під впливом регулювання
133

товарно-грошового ринку і росту цін, кооперативні товариства всіх видів почали
різко збільшуватись. Особливо швидко розвивалась споживча кооперація. За роки
війни в Україні кількість споживчих товариств зросло в 2,5 рази, а членів в них –
майже в п’ять разів [19, с. 19]. Розширення внутрішнього ринку та джерел
фінансування тривало фактично до початку Першої світової війни. Саме тому в 1914
році кількість споживчих товариств значно збільшилася порівняно з 1906 роком.
Зокрема, за даними звітів земських інструкторів, у Волинській губернії на 1905 рік
було зафіксовано лише 6 таких товариств, у 1911 – 166, а у 1914 році їх вже було 236.
Парадоксальним є той факт, що воєнний час, як не дивно, сприяв
оздоровленню кооперації шляхом накопичення нею власних потужних капіталів
через припинення практики кредитування державними фінансовими структурами та
повного переходу до торгівлі готівкою [15, с. 161]. Маючи на руках значно більші
суми грошей, ніж раніше, споживчі товариства України, в тому числі і Волині, почали
купувати товари, які раніше їм були недоступні, притому в значно більшій кількості.
Продовольча скрута значною мірою згладжувалася кооперативними установами.
Тому до кооперації почало тягнутися все більше і більше сільського населення [19,
с. 222].
Перша світова війна надала новий імпульс в розробці кооперативного
законодавства громадськими структурами Російської імперії (Волинська губернія до
1917 р. входила до Російської імперії). Під впливом обставин воєнного режиму і,
передусім, через розлад товарно-грошового ринку й ріст цін роль кооперації в
господарському житті ще більше зросла [6, арк. 24]. В кінці 1915 року Міністерство
торгівлі та промисловості розробило новий законопроект стосовно споживчої
кооперації, в якому пропонувалося новоствореним товариствам користуватися
довгостроковими позиками в касах дрібного кредиту та кредитних об’єднаннях. Крім
того, Міністерство запровадило Особливий комітет у справах споживчої кооперації в
складі всіх губернських відомств, який був покликаний координувати роботу
товариств у постачанні продовольства на фронт.
Кооперація за роки війни відіграла значну роль і надала велику допомогу
державі своєю діяльністю в заготівлі продуктів харчування для армії і населення,
його розподілі серед споживачів, брала участь у роботі продовольчих установ.
Кооперативні товариства взяли на себе заготівлю хліба, борошна, інших
сільськогосподарських продуктів для армій. Представники кооперації працювали в
державних хлібних бюро, постачали сільськогосподарські машини, знаряддя,
розподіляли серед сільського населення металовироби та речі домашнього вжитку,
полегшували руйнівні наслідки війни. Керівники центральних кооперативних
об’єднань брали участь у роботі державних установ і своїм досвідом та знанням
господарського життя сприяли загальній справі державного будівництва [15, с. 161162].
Спостерігаючи ефективність господарської діяльності кооперації, уряд та
органи місцевого самоврядування значною мірою переклали на неї розподіл серед
населення нормованих і ненормованих продуктів харчування, організацію виробництва частини дефіцитних товарів, забезпечення ліками, допомогу біженцям та
іншим категоріям громадян, потерпілим від військових дій та ін. Кооператори
самостійно організовували фонди сприяння жертвам війни та їх сім’ям. Досить
помітною була й роль споживчої кооперації у стримуванні на початках різкого
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зростання цін на товари першої необхідності. Природно, що в цих умовах споживча
кооперація України, яка взяла на себе вирішення багатьох важливих соціальноекономічних проблем, набула серед селянства найбільшого за час свого розвитку
авторитету. З 1912 до початку 1917 років кількість членів її товариств та інших форм
об’єднань зросла у два рази [19, с. 223].
Як і об’єднання споживчої кооперації, кредитні товариства у цей період,
незважаючи на свої основні позикову та ощадну функції, зайнялися постачанням
населення усіма найдефіцитнішими товарами і продуктами, на які відчувалася гостра
потреба [7, арк. 1-2].
Причиною такої ситуації стало те, що в умовах війни кредитування
селянства втрачало виробничий характер через інфляційні процеси і значне падіння
купівельної спроможності російського карбованця. Тож кредитна кооперація
фактично перейшла на виконання функцій споживчої кооперації і діяла за її
принципами, обслуговуючи населення продуктами харчування та предметами першої
необхідності. Так, огляд кооперативних видань подає інформацію, що Хрестинівське
кредитне товариство Овручського повіту та ряд товариств Новоград-Волинського і
Старокостянтинівського повітів Волинської губернії займались постачанням
продуктів харчування для армії. Джулинське кредитне товариство Гайсинського
повіту, Шершенецьке та Боровське – Балтського повіту Подільської губернії також
постачали продукти харчування для армії і виділяли зі свого бюджету по 100–200
крб. на допомогу жертвам війни.
Разом з тим, кредитні товариства надавали істотну допомогу споживчим
товариствам в організації їх роботи у військовий час: ознайомлювали новостворені
товариства з примірними статутами, займалися їх заповненням, а також
розповсюдженням відповідної літератури не лише з кредитної, а й споживчої
кооперації. Нерідко кредитні товариства за рахунок власних членів і за згодою
останніх вносили паї до споживчих товариств. Існувала й така форма взаємовідносин
між цими обома видами кооперації, коли в кінці звітного року при розподілі чистого
прибутку кредитні кооперативи ухвалювали рішення про залучення до обсягів
власної діяльності взятих на відповідну суму паїв споживчих товариств. У таких
випадках організатори кредитної кооперації виходили з того, що головним є
кредитування окремого селянського господарства через споживчу кооперацію для
його виживання, а решту проблем мало вирішувати вище кооперативне об’єднання –
районний чи крайовий союз кредитних кооперативів.
Щодо сільськогосподарської кооперації, яка об’єднувала зусилля осіб,
зацікавлених як у кращій організації виробництва, переробці та збуті
сільськогосподарської продукції, так і в проведенні культурно-просвітницької та
дослідно-пропагандистської роботи в сільській місцевості [1, с. 100-106], то у воєнні
роки на території Волинської губернії вона не виконувала своїх основних функцій. Як
і кредитна, сільськогосподарська займалась торговельно-збутовими операціями,
постачанням на фронт продовольства. Лише окремі кооперативні організації, що
майже припинили просвітницьку роботу в умовах війни (особливо на Західній
Волині), наприкінці 1915 року змогли взяти участь в організації українських шкіл,
читалень. Так, «просвітянські заклади» були відкриті у Володимир-Волинському,
Ковельському, Луцькому повітах, зокрема в великих селах Озютичах, Турійську,
Порицьку та інших [7, арк. 27].
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Огляд повідомлень у періодичних виданнях подає інформацію, що у
листопаді 1914 року Бенедівський кредитний кооператив Бердичівського повіту
Київської губернії, Осиченський ощадно-позичковий кооператив Таращанського
повіту, Погиблянський кредитний кооператив Звенигородського повіту і Шепелицьке
молочарське товариство Радомишльського повіту порушили перед Головним управлінням землеустрою і землекористування Міністерства землеробства клопотання про
організацію Київського центрального сільськогосподарського товариства (союзу).
Воно мотивувалося тим, що така структура дала б можливість швидше організувати
заготівлю продуктів харчування для потреб армії в умовах війни, що розпочалася. 1415 травня 1915 року в Шепелицькому молочарському товаристві відбулися збори
представників кооперативних установ Київщини, де повторно ухвалили рішення
клопотати про створення крайового сільськогосподарського союзу Своє рішення
члени товариства обґрунтовували можливістю зниження цін на сільськогосподарську
продукцію для городян та швидшого забезпечення армії продуктами харчування та
фуражем [6, с. 44]
Кардинальні зміни у роботі сільськогосподарських товариств наступили з
початком національно-демократичної революції 1917-1919 рр. Хоча незалежність
України проіснувала короткий проміжок часу, але відбулися значні зрушення в галузі
освіти, науки, культури. Заслугою Центральної Ради є те, що вона заклала фундамент
для української національної школи: укладено навчальні плани для початкових і
середніх шкіл, засновано українські гімназії, організовано видавництво підручників
українською мовою.
Під впливом центру значні зрушення в освіті і культурі відбулися і в
провінціях. Сільськогосподарські товариства активно включились в будівництво
освітянської мережі в селах. Кооператори проводили агітаційні бесіди, займалися
пошуками приміщень для шкіл та бібліотек, забезпечували необхідною літературою,
запрошували вчителів з міст. На Волині українські школи почали працювати на всій
території краю, зокрема в селах Луцького, Ровенського, Ковельського, Дубнівського,
Кременецького, Острозького повітів [6, арк. 43].
Таким чином, створені спочатку як просвітницькі, пропагандистські,
обслуговуючі об’єднання сільськогосподарські товариства із втягненням села в
орбіту воєнних дій почали набувати характеру закупівельно-збутових. Своєю
діяльністю вони сприяли зміні свідомості сільського населення, його психології,
підвищенню соціальної активності, освіченості.
Отже, діяльність селянської кооперації в умовах Першої світової війни не
припинилась, вона лише змінила напрямки і форми роботи, організаційні засади.
Виражаючи суспільно-виробничі відносини людей, кооперація як економічна
категорія підпорядкована і залежить від економічних законів. Тому в процесі
функціонування кооперації в суспільному виробництві складалися відповідні
економічні відносини як між окремими її членами, так і між кооперативними
товариствами та державою.
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ОДЕРЖАВЛЕННЯ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВА ПОЛІТИКИ «ВОЄННОГО
КОМУНІЗМУ»
У статті проаналізовано основні етапи одержавлення системи споживчої кооперації
України радянської владою в період «воєнного комунізму». Досліджено методи впливу
більшовиків на розвиток тогочасного кооперативного руху. З’ясовано основні проблеми, з
якими зіткнулись українські кооператори протягом 1918-1921 рр.
Ключові слова: кооперація, «воєнний комунізм», споживче товариство, радянська
влада, Україна.
The article analyzes the main stages governmentalization of Consumer Cooperatives in
Ukraine during the Soviet authorities „war communism”. Studied methods of Bolshevik influence
on the development of contemporary cooperative movement. Clarified the main problems faced by
Ukrainian cooperators during the years 1918-1921.
Key words: cooperation, "military communism" governmentalization, the Soviet government,
Ukraine.

У радянський час проблема одержавлення споживчої кооперації України в
період «воєнного комунізму» через політичні мотиви розглядалася необ’єктивно та
упереджено. В роботах радянських дослідників дії більшовиків задля підпорядкування системи кооперації своїм політичним та соціально-економічним цілям
оцінювалися однозначно позитивно [1]. Лише із здобуттям Україною незалежності та
скасуванням політичної цензури відбулися значні позитивні зміни в досліджені цієї
проблематики. Слід відзначити наукові праці М. Алімана, С. Бабенка, С. Гелея,
Р. Пастушенка та інших, які неупереджено проаналізували проблему одержавлення
споживчої кооперації України в період «воєнного комунізму».
Наприкінці 1919 – на початку 1920 рр. більшовики зброєю вирішили
питання влади в Україні на свою користь та почали докорінне ламання всіх
соціально-економічних відносин. Характерними ознаками економічного життя в
перші роки радянської влади були згортання виробництва, нестача продуктів
харчування та палива, безробіття. Така ситуація значною мірою була спричинена
політикою більшовиків, які, втілюючи свою програму, прагнули негайно встановити
соціалістичний лад, перетворивши народи колишньої царської Росії, у т. ч. й
українців, на об’єкт небаченого за масштабом і жорстокістю соціально-політичного
експерименту. РКП(б) перенесла на Україну власний досвід вирішення економічних і
соціальних проблем. Ленінська концепція, відома під назвою «воєнний комунізм»,
пройшла апробацію в 1918 р. на території РСФРР. Із незначними змінами її було
застосовано в УСРР.
Політика «воєнного комунізму» передбачала націоналізацію всієї землі,
промислових підприємств і торговельних установ, примусову трудову мобілізацію,
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ліквідацію товарно-грошових відносин, централізований розподіл продуктів і товарів.
Під партійний контроль було взято фінанси. Нова влада заборонила діяльність банків,
провела конфіскацію на користь радянської влади золота та інших цінностей.
Фінансове господарство України підпорядковувалося фінорганам Росії. Аналогічно
одержавлення промисловості здійснювала Вища рада народного господарства Росії
(ВРНГ), утворена 1 грудня 1917 р. – в Україні були сформовані філії ВРНГ, які не
мали ніякої автономії.
Характерно, що в умовах розрухи державні підприємства, зазвичай, не
діяли. Сотні тисяч робітників залишилися без роботи і змушені були виїжджати в
село.
Функціонування радянської влади в умовах суспільної та економічної
розрухи потребувало ефективного механізму продовольчого постачання. Тисячі
робітників промислових центрів, червоноармійці та функціонери РКП(б) потребували
продуктів харчування. Забезпечити цю потребу було неможливо без споживчої
кооперації. Цим пояснюється прагнення більшовиків встановити свій контроль над
нею.
«Перебудова» споживчої кооперації України відбувалася значно повільніше, ніж у Росії. Пояснюється це надзвичайно складними політичними і суспільноекономічними умовами та домінуванням у керівних органах кооперативів «антирадянських елементів» [2]. У 1920 р. в Україні функціонували два великі кооперативні
об’єднання. На Лівобережжі – Об’єднання споживчих товариств Півдня Росії (далі –
ПОЮР) з центром у Харкові, яке було тісно пов’язано з російським Центросоюзом і
підтримувало його політику. На Правобережжі діяв Дніпросоюз із центром у Києві. В
його керівництві переважали проукраїнськи налаштовані кооператори. Так, на
Донбасі функціонував «Союздонбасейн». Були й інші об’єднання крайового і
районного масштабу. Узяти під контроль названі кооперативні об’єднання для
більшовиків було важливо не лише з економічної, а й з політичної точки зору.
Українська кооперація на початку 20-х рр. була, за словами Д. Мануїльського,
осередком петлюрівщини [3]. Щоб якось нейтралізувати цю опозиційну до радянської
влади силу, ЦК КПУ(б) на початку 1920 р. ухвалив резолюцію «Про український
кооперативний центр» [4], яка передбачала створення підконтрольного владі єдиного
вищого керівного органу кооперації. В губерніях та повітах мали діяти губсекції та
губсоюзи. При цьому український кооперативний центр ставав невід’ємною
складовою російського Центросоюзу.
Для реалізації цього плану при ЦК КПУ(б) в січні 1920 р. були створені
кооперативний відділ та комісія. Друкований орган більшовиків, харківська газета
«Комуніст», так окреслював завдання цих інституцій: 1) мобілізація партійних сил
для роботи в кооперації та створення партійних груп при губкомах і центральних
кооперативних об’єднаннях; 2) розподіл партійних сил для роботи в кооперації;
3) проведення кампанії з перевиборів уповноважених, які були б комуністами чи
симпатиками; 4) розробка та втілення в життя кооперативної політики в Україні
згідно з загальними директивами партії; 5) обговорення важливих моментів в
організаційному житті кооперативних об’єднань, які мають загальноукраїнське
значення; 6) висвітлення в пресі партійного погляду на питання кооперативного
будівництва і політики; 7) заохочення всіх членів КПУ(б) до вступу в кооперативні
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організації [5]. Завідувачем кооперативного відділу ЦК КПУ(б) призначило
Гаврилова.
Усі ці заходи не давали відчутного ефекту доти, поки більшовики не взяли
під свій контроль хоча б окремі кооперативні об’єднання. Найбільш придатною для
цього виявилась робітнича споживча кооперація. В її пролетарському середовищі
більшовики мали значний вплив. 18 січня 1920 р. ЦК КПУ(б) направив усім
парткомам циркуляр, що окреслював загальні завдання партійної роботи у сфері
кооперації [6]. Згідно з цим документом, радянське керівництво вимагало від
підлеглих оволодіти робітничими кооперативами. Кожен комуніст республіки
зобов’язаний був вступити в лави споживчих товариств. Ще одним важливим
завданням, поставленим у циркулярі, було проведення перевиборів уповноважених та
керівництва кооперативів на інших посадах, які перебували в руках «ворожих до
радянської влади елементів». Загалом, кожен більшовик мав зробити все можливе,
щоб «зв’язати робочу кооперацію з революційним класовим рухом і перетворити її на
базу революції» [7]. Згодом робітничі кооперативи мали допомогти КПУ(б) оволодіти
всією системою споживчої кооперації.
Згаданий циркуляр передбачав створення при губкомах кооперативних
відділів, у які би входили найбільш надійні комуністи. На ці органи покладалася уся
відповідальність за реалізацію державної кооперативної політики в губерніях. На чолі
відділів мала стояти колегія з п’яти осіб, однаково відповідальних за виконання
доручень центру. Цей кооперативний орган поділявся на три підвідділи: загальний,
інструкторсько-контрольний та статистично-реєстраційний.
З метою підпорядкувати робітничу споживчу кооперацію КПУ(б) всіляко
сприяла проведенню всеукраїнського з’їзду пролетарських кооперативів, який
відбувся 26 квітня 1920 р. У спеціальному циркулярі ЦК КПУ(б) до Губкомів вищий
партійний орган вимагав від усіх партійних організацій країни провести збори
місцевих кооперативних робітничих споживчих товариств, усіляко популяризувати
ідею єдиного кооперативного центру та обрати лояльних до радянської влади
делегатів [8]. Більшовикам вдалось цілковито взяти під свій контроль згаданий з’їзд
споживчої кооперації. Це засвідчила ухвалена на ньому резолюція, яка відображала
інтереси не так робітничих споживчих товариств, як держави у царині продовольчої
політики. Згідно з цим документом, основними завданнями робітничої кооперації
мали стати: зосередження в руках держави постачання робітників предметами першої
необхідності, заготівля продуктів, на які не поширювалась продрозверстка, активна
участь в організації громадського харчування та підпорядкування Вищій раді
народного господарства.
З’їзд також створив Союз робітничих кооперативів України – Уцеробсекцію. Членами цього об’єднання стали усі губсекції та єдині споживчі товариства
Харкова, Києва, Катеринослава, Одеси. Основними функціями Уцеробсекції мали
стати організація фабрично-заводських об’єднань, захист інтересів своїх членів перед
органами влади, планування загальнореспубліканського кооперативного будівництва
[9]. Членами правління Уцеробсекції стали активні більшовики – Саммер, Попов,
Гаврилов, Брук. Загалом, це кооперативне об’єднання не стало впливовою
організацією. Її центральний апарат складався лише з правління, не було створено
жодних інших структурних підрозділів. Уцеробсекція не виправдала надії
більшовиків, не перетворилася на плацдарм, за допомогою якого вони намагалися
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оволодіти кооперативним рухом республіки. В червні 1921 р. постановою
кооперативного комітету при ЦК КПУ(б) Уцеробсекція була ліквідована.
20 березня 1920 р. Раднарком ухвалив декрет «Про єдине споживче
товариство», згідно з яким у ЄСТ мали влитися усі кооперативи певної території.
Найвищим органом управління ЄСТ були загальні збори, на яких не мали права
голосу так звані «експлуататори» – духовенство, чиновники, фабриканти. Загальні
збори розглядали та затверджвали кошторис, обрали і заслуховували звіти правління
й контрольної ради. Загальні збори скликали не рідше, ніж однин раз на три місяці.
Поточними справами кооперативу займалося правління, яке складалося із трьох та
більше осіб і обиралося загальними зборами терміном на один рік. Правління було
підзвітним контрольній раді, яка перевіряла звіти й ревізувала його діяльність. Пайові
внески при вступі у споживчі товариства було скасовано, але на практиці це рішення
не виконувалося (наприклад, в Одесі розмір вступного паю становив 500 карбованців
[10]).
У результаті утворення ЄСТ чисельність кооперативів значно скоротилося.
Ті з них, які продовжували існувати, перебували здебільшого під впливом
більшовиків. Цей процес яскраво ілюструють таблиці, у яких наведено чисельність
споживчих товариств до і після запровадження декрету «Про єдине споживче
товариство» [11].
Таблиця 1
Кількість споживчих товариств в Україні на початок 1920 р.
Губернія
Чисельність споживчих товариств
Волинська

1273

Донецька

1400

Запорізька

1389

Катеринославська

848

Кременчуцька

918

Київська

1986

Миколаївська

1062

Одеська

884

Подільська

2030

Полтавська

1883

Харківська

1242

Чернігівська

1304

*Складено за: Центральний державний архів вищих органів влади і управління України у м. Києві
(далі – ЦДАВО України). – Фонд 296. – Опис 1. – Справа 3. – Аркуш 4.

141

Таблиця 2
Кількість споживчих товариств в Україні після впровадження декрету «Про
єдине споживче товариство» від 20 березня 1920 р.
Губернія
Чисельність споживчих товариств
Волинська
434
Донецька
625
Запорізька
168
Катеринославська
194
Кременчуцька
247
Київська
829
Миколаївська
200
Одеська
457
Подільська
132
Полтавська
249
Харківська
589
Чернігівська
422
*Складено за: ЦДАВО України у місті Києві. – Ф. 296. – Опс. 1. – Спр. 3. – Арк. 4.

Щоб якось протидіяти владі, незалежні кооперативні об’єднання зробили
спробу створити незалежний від більшовиків кооперативний центр. 23 квітня 1920 р.
Дніпросоюз, Централ, Укрінбанк, Книгоспілка, Страхсоюз утворили Центроспілку.
КПУ(б) оперативно відреагувала на такий захід. 14 травня 1920 р. Кооперативний
комітет звинуватив це нове об’єднання у зраді інтересів пролетаріату і своїм указом
розпустив його [12].
15 червня 1920 р. Кооперативний комітет ухвалив постанову про створення
Українського центру споживчої кооперації – Вукоопспілки [13]. Для підготовки
Всеукраїнського кооперативного з’їзду було створено тимчасове правління у складі
трьох представників від Уцеробсекції, двох від Дніпросоюзу, по одному від
Південного правління Центроспілки, ПОЮРУ, Раднаркому і Наркомпроду. Такий
склад гарантував більшовикам перевагу при вирішенні будь-яких проблем в
споживчій кооперації.
В основу роботи Вукоопспілки лягли принципи радянського кооперативного будівництва, зокрема єдності кооперативної політики й господарського
плану російської та української кооперації; форми і методи господарської роботи,
створені в умовах вільної ринкової економіки, були відкинуті.
Вукоопспілка перебрала на себе виконання головних торгових і товарообмінних операцій, укладених до 15 червня 1920 р. з Центросоюзом, кооперативними
організаціями і агентствами, що діяли в Україні, а також більшу частину їхнього
апарату і майна.
Організаційна структура споживчої кооперації в Україні на початку
діяльності Вукоопспілки була такою: Кооперативи, що об’єднували від 100 до
300 осіб (на підприємствах, в установах на селі, ЄСТ в містах і великих селах, які
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об’єднували первинні кооперативні об’єднання і охоплювали всю масу населення,
яку постачала кооперація), Райспілки та райвідділи губспілок споживчої кооперації
як проміжні ланки між ЄСТ і губспілками, Губернські кооперативні спілки (їхня
кількість відповідала кількості губерній в Радянській Україні, що збільшувалася у
міру відступу польських і петлюрівських військ). Центром усіх кооперативних
об’єднань була Вукоопспілка, що об’єднувала усі кооперативні організації на
території України і керувала їхньою діяльністю.
Функції кооперативних організацій Вукоопспілки змінювалися відповідно
до економічної політики радянської держави. Так, в період «воєнного комунізму»,
кооперативним організаціям Вукоопспілки було надано головну роль у державному
постачанні населення продуктами харчування відповідно до норм, визначених
продовольчими органами, а також в організації заготівель продуктів харчування від
населення в рамках продовольчої розкладки.
Виходячи з поставлених завдань, в центральному апараті Вукоопспілки
були створені відповідні відділи й управління. У жовтні 1920 р. їх нараховувалося 12.
У свою чергу, вони поділялись на підвідділи і мали таке призначення: загальний
відділ – відав справами Правління і Президії Вукоопспілки, управління розподілу –
розподіляло товари згідно з завданнями Наркомпроду, управління заготівель –
здійснювало заготівлю продуктів харчування, економічний відділ – здійснював
економічний нагляд за діяльністю Вукоопспілки та її продовольчих органів,
промисловий відділ – керував роботою промислово-кустарних підприємств,
статистичний відділ –займався збором статистичних даних на замовлення
Вукоопспілки і продовольчих органів Наркомпроду. Відповідні функції здійснювала
бухгалтерія, фінансовий, інструкторський, контрольний, господарський, правовий
відділи.
До складу Вукоопспілки входили також автономні секції: сільськогосподарська, видавнича, страхова, Уцеробсекції.
У 1920 р. споживчу кооперацію повністю фінансувала держава. У 1921 р.,
згідно з постановою РНК УРСР від 13 вересня «Про кошти кооперації»,
кооперативним організаціям було надане право збирати серед своїх членів вступні
внески, паї, аванси. Постанова визнавала за кооперацією право власності на деякі
промислові підприємства.
Вукоопспілка входила до складу Всеросійського, а після створення у 1922 р.
Союзу РСР – Всесоюзного центру споживчої кооперації (Центросоюзу).
Вукоопспілка через райспілки і Донецьку губспоживспілку «Союздонбасейн» здійснювала постачання пайовиків товарами першої необхідності та
продуктами харчування.
13 жовтня. 1920 р. Головний кооперативний Комітет України затвердив
статут Вукоопспілки, згідно з яким вона об’єднувала усі кооперативні організації на
території Української Соціалістичної Радянської Республіки, направляла та керувала
їхньою діяльністю з метою виконання державних завдань у галузях розподілу,
заготівлі та виробництва на підвалинах і в межах радянського кооперативного
законодавства [14].
Згідно зі Статом Вукоопспілка організовувала на території України
кооперацію усіх її галузей на підставі декретів від 20 березня 1919 р. та 27 січня
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1920 р.; розподіляла поміж кооперативними організаціями України продукти
харчування та товари споживання, згідно з чинним законодавством і встановленими
нормами; заготовляла в межах України на потреби населення Радянських Республік
та для експорту за кордон продукти, предмети споживання та виробництва,
відповідно до завдань і планів державної влади; організовувала виробництво у межах
радянського законодавства; будувала власні підприємства, склади та магазини.
Членами Вукоопспілки були усі губернські кооперативні спілки (губспілки)
України, вони брали участь в управлінні її справами через своїх уповноважених.
Кожний член Вукоопспілки мав право: користуватися всіма установами
Вукоопспілки на засадах, встановлених Вукоопспілкою; одержувати необхідні
вказівки, допомогу від ревізорів та Правління Вукоопспілки та підлеглих їй органів і
осіб на засадах, встановлених Правлінням Вукоопспілки; висувати на обговорення
Вукоопспілки свої пропозиції щодо всіх питань, які належать до її компетенції та
подавати письмові заяви стосовно діяльності всіх органів Вукоопспілки, вимагати
розгляду цих пропозицій та заяв Правлінням, Ревізійною Комісією, а також і
Зібранням Уповноважених [15].
Справами Вукоопспілки керували збори уповноважених та правління. Збори
уповноважених складалися з представників Вукоопспілки, які мали виборче право за
конституцією УРСР. Від 20 тис. членів споживчої кооперації обирали одного
уповноваженого, з правом голосу, яке нікому не могло бути передано.
До компетенції Зборів уповноважених належало: затвердження плану
діяльності та річних звітів Вукоопспілки; вибори членів та кандидатів у члени
Правління та Ревізійної комісії, дострокове усунення Правління та Ревізійної комісії
від виконання обов’язків; затвердження інструкцій Правлінню та Ревізійній комісії;
розгляд скарг на дії Правління і Ревізійної комісії, встановлення міри відповідальності за незаконну діяльність, зміна положення про Вукоопспілку; розгляд
питання, винесених на обговорення Зборів уповноважених Правлінням Вукоопспілки
та Ревізійною комісією.
Збори уповноважених вважалися такими, що відбулися, коли на них були
присутні не менше половини членів Вукоопспілки. Якщо Збори уповноважених не
відбувалися через відсутність кворуму, то їх скликали повторно і вважали
легітимними за будь-якої кількості уповноважених. У такому випадку обговоренню
підлягали лише ті питання, які були внесені у порядок дня Зборів, що не відбулися.
Збори уповноважених ухвалювали рішення простою більшістю голосів;
зміни положення про Вукоопспілку, дострокове усунення з числа членів Правління
або Ревізійної комісії ухвалювали двома третинами голосів присутніх на Зборах.
Правління вело усі справи Вукоопспілки. Розподіл обов’язків та порядок
роботи Правління і окремих його членів регулювала особлива інструкція. Зокрема, на
засіданні Правління розглядалися: питання придбання, відчуження, охорони майна;
прийом і видача грошей та майна, облік векселів та інших зобов’язань; укладання
угод; відкриття та закриття поточних рахунків в установах; захист інтересів
Вукоопспілки та об’єднаних нею кооперативних організацій у судових та адміністративних установах; делегування уповноважених представників до відповідних
установ; призначення представників до секційних комітетів і правлінь та інші
питання.
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Правління обирало голову та його заступника. Рішення Правління були
чинними, якщо на засіданні були присутніми не менше половини членів, у тому числі
голова або його заступник. Свої рішення Правління ухвалювало більшістю голосів.
Боргові зобов’язання, доручення, договори та інші важливі документи повинні були
завіренні підписом голови Правління або його заступником та одним членом
Правління, в інших випадках вистачало підпису члена Правління. Члени Правління
могли бути усунені від виконання обов’язків постановою Зборів уповноважених до
закінчення терміну, на який були обрані.
Збори уповноважених обирали на один рік Ревізійну Комісію, яка
складалася не менше, ніж із трьох осіб. Членами Ревізійної комісії не могли бути
члени Правління Вукоопспілки та його співробітники. Ревізійна комісія перевіряла: а)
відповідність документам наявних коштів та іншого майна Вукоопспілки; б) звіти,
книги та документи уповноважених; в) висновки за скаргами на Правління
Вукоопспілки та її секцій.
Кожного року Правління складало звіт про операції Вукоопспілки та обігові
кошти. Звіт, баланс та план діяльності Вукоопспілки на наступний рік після перевірки
Ревізійною комісією подавали на затвердження Зборів уповноважених. Ці документи
підписували члени Правління та відповідальний бухгалтер не пізніше, ніж за місяць
до Зборів уповноважених.
Вукоопспілка мала право набувати та відчужувати будь-яке майно, надавати
позики, вступати у відносини з урядовими, кооперативними, громадськими
установами та з приватними особами. Вона була єдиним представником української
кооперації на території УСРР, була членом Центросоюзу і мала право вступати до
інших організацій та установ.
Для виконання своїх функцій Вукоопспілка організовувала відділи, чию
компетенцію та порядок діяльності визначало Правління. До складу Вукоопспілки
входили секції спеціального призначення: Уробсекція, сільськогосподарська,
промислова, видавнича, страхова та інші.
Таким чином, функції споживчої кооперації зводились до розподілу
обмеженої кількості споживчих товарів. В дійсності вона не постачала населенню
майже нічого [16].
18 червня 1920 р. на першому засіданні Тимчасового правління Вукоопспілки головою правління на термін до скликання першого З’їзду уповноважених
споживчої кооперації України було обрано Івана Саммера.
Згідно з розподілом обов’язків між членами Правління Вукоопспілки, він
керував справами фінансового відділу, згодом відав розподільчим, торговим,
економічним і статистичним відділами. За участю І. Саммера розроблено положення
про Вукоопспілку, а також нормативні документи про єдині споживчі товариства, про
фінансування кооперативних організацій тощо.
Після утворення Вукоопспілки радянська влада зробила низку кроків з
метою підпорядкувати собі інші, окрім споживчої, види кооперації. 10 серпня 1920 р.
РНК УСРР ухвалив декрет «Про об’єднання всіх видів кооперації». Основною метою
цього документа було «злиття усіх кооперативних організацій на основі єдиного
робітничого управління» [17].
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Кредитні, сільськогосподарські, виробничі та інші кооперативні об’єднання
мали ввійти до складу Вукоопспілки на автономних правах. Декрет передбачав
припинення діяльності губернських і обласних кооперативних рад та їх Київського
центру. Їхні активи й кошти переходили в управління Вукоопспілки [18].
У цьому процесі українські більшовики особливу увагу звернули на
сільськогосподарську кооперацію. На їх думку, саме там зосереджувався найбільш
ворожий класово елемент, прихильний до українського національного руху. Після
публікації декрету від 10 серпня 1920 р. ЦК КПУ(б) про об’єднання сільськогосподарської кооперації України з Вукоопспілкою, правління останньої утворило
Центральне управління сільськогосподарською кооперацією – Центросектор [19].
Цей орган формально мав широку автономію, проте його апарат і керівництво
складалися з більшовиків, членів Вукоопспілки, Наркомпроду і Наркомзему.
Програму діяльності Центросектору Вукоопспілка розробляла передовсім в інтересах
комуністичної партії, а не українських селян. Отож, влітку 1920 р. КПУ(б)
ліквідувала всі незалежні об’єднання сільськогосподарської кооперації, вбачаючи в
них потенційні осередки спротиву політиці радянської влади в Україні.
З перших днів діяльності Вукоопспілки радянські органи влади прагнули
використати її для досягнення своїх цілей у продовольчій політиці. Насамперед,
Наркомпрод УСРР відповідним декретом зобов’язав усі українські кооперативи
провести перерахунок матеріальної бази (обладнання) та сировини для
промисловості. У разі, якщо засоби виробництва, наявні в розпорядженні
кооперативів, знадобляться Раднаркому, Вукоопспілка мала їх надати [20].
Для врегулювання відносин між Наркомпродом та Вукоопспілкою влітку
1920 р. було ухвалено спеціальне положення, згідно з яким Вукоопспілка
зобов’язувалася передавати продукти і сировину, заготовлені в населення, за
встановленими Наркомпродом і Промбюро цінами [21]. Для заготівлі, переробки та
зберігання цих товарів Норкомпрод і його органи зобов’язувалися надавати сіль,
цукор, дрова, будматеріали, необхідні кошти. Щомісяця Вукоопспілка мала надавати
Наркомпроду фінансові звіти, а кожного десятого і двадцятого числа – інформацію
про кількість заготовлених продуктів і сировини. Внаслідок цього центр української
споживчої кооперації втратив свою самостійність і фактично перетворився на
державний орган заготівлі продуктів харчування та сировини.
Діяльність Вукоопспілки поширювалась на всі губернії УСРР. Проте, коли
під час польсько-радянської війни влітку 1920 р. Червона армія окупувала Східну
Галичину, більшовики спробували поширити діяльність кооперації також і на цю
територію. З цією метою було затверджено «Тимчасове положення про філії
Вукоопспілки в Галичині». Згідно з ним, у Східній Галичині створювалася філія
Вукоопспілки, район діяльності якої сягав до річки Сян [22]. Представництво філії
мало розташовуватися у місці перебування уряду Галицької соціалістичної
радянської республіки. Основними завданнями філії були: налагодження кооперації в
Галичині; забезпечення постійного зв’язку з місцевим кооперативним рухом;
заготівля харчів на вимогу уряду; збут продуктів місцевого виробництва, створення в
регіоні промислових підприємств; культурно-просвітня робота; представництво
інтересів місцевого населення в органах радянської влади. Втілити в життя цих
планів не вдалося: Червона армія відступила внаслідок контрнаступу поляків
наприкінці літа – на початку осені 1920 р.
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В 1920-1921 рр. Вукоопспілка зіткнулася з низкою проблем. До нестачі
кваліфікованих спеціалістів додавалися проблеми матеріального забезпечення.
Наркомпрод не виконував своїх зобов’язань постачати Вукоопспілці усі потрібні
засоби для заготівлі, зберігання і транспортування продуктів. Вукоопспілка видала
спеціальний циркуляр, у якому повідомляла усім губсоюзам про те, що в неї немає
жодних вільних ресурсів, а тому потрібно покладатися виключно на власні сили [23].
Зі схожими проблемами зіткнулися Губсоюзи. У матеріалах ревізії,
проведеної Вукоопспілкою на початок 1921 р. в губсоюзах, вимальовується не дуже
обнадійлива ситуація з розподілом та заготівлею продуктів харчування і сировини.
Таблиця 3
Заготівлею та розподіл продуктів харчування та сировини в губсоюзах УСРР
Заготівля продуктів
Розподіл продуктів
Губсоюзи
харчування та сировини
харчування та сировини
37 тис. пудів овочів,
400 ящиків махорки та
Київський
3,7 тис. пудів повидла,
сірників
1249 голів худоби
Донецький
Не провадилась
1500 вагонів харчів
500 свиней, 1620 курей,
Кременчуцький
6 тис яєць, 7,5 тис. пудів
Не провадилась
овочів
Миколаївський
100 тис. пудів хліба
Не провадилась
Одеський
6 тис. пудів овочів
Не провадилась
Олександрійський
Не провадилась
Не провадилась
Подільський
Не провадилась
Не провадилась
Полтавський
Не провадилась
Не провадилась
Чернігівський
8600 пудів жолудів
Не провадилась
Отож, на початковій фазі діяльність губсоюзів була не надто активною.
Українські селяни не поспішали віддавати харчі за знецінені гроші.
Протягом 1919-1921 рр. на території України більшовики втілювали в життя
власну концепцію кооперативного будівництва, апробовану перед цим у Росії.
КПУ(б) прагнула покласти край незалежним кооперативним об’єднанням, бачачи в
них загрозу своїм політичним впливам та осередок українського національного руху.
Для цього передбачалося створити єдиний центр споживчої кооперації республіки та
його місцеві філії, підконтрольні радянській владі. Надалі до цієї структури мали
влитись усі кооперативи України. Більшовики поставили собі за мету замінити
правління більшості кооперативних об’єднань на лояльних до себе людей. КПУ(б)
частково здійснила ці плани. Влітку 1920 р. був створений центр української
споживчої кооперації – Вукоопспілка – та мережа губсоюзів. Проте цілковито
поставити під свій контроль кооперативний рух більшовикам у цей період не вдалося.
В умовах «воєнного комунізму» існування незалежної споживчої кооперації
було неможливим. Радянське керівництво розглядало кооперацію виключно як ще
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один засіб реалізації в життя марксистсько-ленінських соціально-економічних
доктрин. Цей підхід мав згубний вплив на розвиток споживчої кооперації в Україні.
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РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ
У статті показано місце та роль кооперації в процесі українізації, з’ясовано методи і
засоби, за допомогою яких остання реалізувала культурно-просвітницькі завдання.
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Scientifically educational activity of cooperation in 20s-30s years of XXth century The article
states the place and role of cooperation in the process of ukrainisation, discovers methods and
means with the use of which it completes cultura-educational purposes.

Сьогодні Україна переживає нелегкий період національного відродження,
продовжує зростати інтерес до тих духовних витоків українського народу, без яких
неможливо утворити повноцінне демократичне суспільство. Особливого значення
набуває питання культурно-освітнього розвитку українського суспільства. Адже саме
багатогранна українська етнічна культура була і залишається одним з найважливіших
засобів виховання, стрижнем духовного розвитку українського народу, бо саме в ній
збережено ті гуманістичні цінності, які набувались людьми віками. На жаль, значна
частка світогляду сучасного українця формується під впливом комерційних чинників,
які, маючи глобальний характер, перешкоджають розвитку духовності, і ми знову
повертаємось до вивчення історичного минулого, перш за все для того, щоб уникнути
небажаних наслідків в майбутньому.
Мова йде про 20-30-і роки ХХ століття, коли в Україні запроваджувалась
довгострокова державна політика в галузі культури. Це був суспільно-політичний
процес, під час якого вироблялися правові гарантії функціонування української мови
та розширення сфер її застосування, активізувалась діяльність масових культурноосвітніх закладів, в містах та селах – зокрема сельбудів та хат-читалень, громадських
організацій. Масова культурна робота, яка проводилась цими структурами,
допомагала селянам здобути основи знань, розширити кругозір, збагатити свій
духовний світ. Не останню роль в цьому процесі займала і кооперація, яка через
систему своїх друкованих видань стала освітянським рупором на селі. Мета цієї
статті – показати місце та роль кооперації в процесі українізації, з’ясувати методи і
засоби, за допомогою яких остання реалізувала культурно-просвітницькі завдання.
Об’єктом цього дослідження є культурно-освітня діяльність кооперації, яка
здійснювалась через мережу друкованих видань та мала різноманітні форми.
Предметом дослідження є кооперація в період українізації, форми та методи
її діяльності, участь в суспільно-політичному та культурно-освітньому житті України.
Вивчення проблем, що так чи інакше стосувались культурно-освітнього
розвитку українського суспільства в період проведення політики українізації,
розпочалася ще на початку 20-их років ХХ століття і триває до сьогодні. Слід сказати,
що література, присвячена цим питанням, хоч і досить різноманітна, але, разом з тим,
дуже неоднозначна. Різні монографії, наукові статті, брошури як вітчизняних авторів,
так і істориків діаспори потребують незаангажованого аналізу. Ще складніша
ситуація з кооперацією. Досвід дослідників кооперації дає нам можливість
простежити основні засади, на яких базували свої основи кооперативи часів НЕПу.
Одними з перших серед дослідників радянської доби вивчали історію кооперативного
руху Л. Морозов та В. Дмитренко [1], котрі у хронологічному порядку дають
детальний опис законодавчих актів, що були прийняті радянським урядом у сфері
кооперації.
У роботах С. Вєсєлова [2], К. Вахітова [3], С. Кульчицького [4], М. Алімана
[5] та ін. кооперативний рух розглядається під кутом об’єктивного аналізу
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історичного процесу досліджуваного нами періоду. Науковці переконані в історичній
необхідності кооперації, відмічають її значущу роль в соціально-економічному,
політичному та культурному житті українського суспільства.
Значним досягненням сучасної історіографії кооперативного руху є монографічні дослідження С. Бабенка та В. Марочко [6; 7]. Так, у книзі «Історія кооперативного руху» С. Бабенко висвітлив найважливіші тенденції, специфічні особливості
та досвід функціонування кооперативів у суспільствах з різними економічними та
політичними системами, простежив основні етапи розвитку української та зарубіжної
кооперативної думки. Значну увагу автор приділяє і кооперативним видавництвам
УСРР. Не менш цікавою є монографія В. Марочко «Українська селянська кооперація.
Історико-теоретичний аспект (1861-1929 рр.)».
Розвиток кооперативних видавництв в Україні простежується в дослідженнях щодо формування книготорговельної мережі 1920-х рр. Цей аспект залишається і
сьогодні найменш вивченим. Серед дослідників, які займалися цією проблемою, слід
виділити розвідки М. Штернгарца [8], А. Говорова [9]. Більш широка характеристика
книготорговельної мережі кооперативного видавництва «Книгоспілка» простежується в дослідженні М. Нечаєва [10], на думку котрого, вона вдало поєднувала всі
принципи кооперації. Безумовно, історіографія як питань українізації, так і проблем
кооперації не є вичерпною, але це питання особливих досліджень.
Початком українізації стали рішення XII (квітень 1923 р) і XIII (травень
1924 р.) з'їздів РКП(б), які поставили завдання збільшити випуск книг національними
мовами. XIII з'їзд РКП(б) визнав за необхідне всіляко зменшувати в національних
республіках перевидання книг російською мовою і збільшити випуск літератури
рідною мовою [11]. Практичними кроками для здійснення заходів із збільшення
кількості друку української книги було прийняття декрету РНК УСРР від 27 липня
1923 р. «Про заходи в справі українізації шкільно-виховних і культурно-освітніх
установ» [12]. Передбачалося забезпечити україномовними підручниками у першу
чергу радпартшколи, лікпункти і школи для малописемних; поширити видання
марксистської літератури українською мовою; видати популярну літературу
українською мовою і вжити заходів до її утворення. 1 серпня 1923 р. вийшов
наступний законодавчий акт – постанова ВУЦВК і РНК УСРР «Про заходи
забезпечення рівноправності мов і про допомогу розвиткові української мови». За
цією постановою передбачалося надати українській мові статусу загальнодержавної
мови [13].
Перші заходи українізації мали на меті розширити вживання української
мови в галузі видавничої діяльності. Одним із перших кроків було переведення на
українську мову видавничої справи в УСРР. На думку дослідника видавничої галузі
В. Кізюна, основною метою більшовицької українізації було використання
українського друкованого слова для поширення та зміцнення впливу комуністичної
ідеології в самій гущині народних мас [14]. На переконання інших дослідників,
більшовики скористалися українізацією задля «совєтизації» та «комунікації»
духовного життя українського суспільства [15].
На українські видавництва, зокрема кооперативні, покладалося завдання
збільшити кількість друкованої української книжки, особливий акцент робився на
підручники [16]. Кооперативні видавництва також стали об’єктом українізації. При
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порівнянні показників окремих видавництв маємо: ДВУ за 1923-1924 рр. було видано
413 назви, з них українською мовою – 252, а в наступному році, відповідно, 1 124 і
724, тоді як «Книгоспілкою» за 1923-1924 рр. було видано 84 назви та українською
мовою – 72, а в наступному році, відповідно, 241 і 223 [17], що становило 70,7% усієї
друкованої продукції. Пересічний обсяг української книжки для всіх цих років
становив 4 друк. арк., але він постійно змінювався. Російську книжку видавали
обсягом, майже вдвічі збільшеним (1924-25 p. – 3 друк. арк., а 1925-26 рр. – 8 друк.
арк.) та накладом 6 тис. прим. Кооперативні видавництва «Пролетарій» та «Робітник
Донбасу» були російськомовними, але видавали й українські книги. Так,
«Пролетарій» видав у 1923-1924 рр. російською – 87 назв і 5 – українською мовами, у
1924-1925 рр. – 283 російською і 2 українською, у наступному році – 334 російською
та 21 українською, а вже станом на 1928 р. понад 40 % друкованої продукції
видавалося українською мовою [18]. У свою чергу, «Робітник Донбасу» не видав
жодної української книжки. Кооперативне видавництво «Український робітник» у
перший рік своєї діяльності видало 7 українських книг із загальної кількості 96 назв.
Порівняно з державними та кооперативними видавництвами приватні з 1923 по
1926 рр. у відсотковому відношенні видали 63% українською і 30% російською
мовою, тоді як інша група видавництв (відомчі, партійні, державні, яких була
переважна більшість) в основному видавала російськомовну літературу.
Сучасні дослідження показують, що в 1922 р. в УСРР було видано лише 186
назв україномовних книжок, тобто 27% загальної кількості видань цього періоду (680
назв), у 1923-1924 рр. українською мовою було видано 855 назв, тоді як російською –
1 848, а за 1924-1925 рр., відповідно, – 1 813 (рос. 2 535). Станом на 1928 р. в Україні
було випущено 5 413 книжок, з них україномовних – 54% [19]. Ураховуючи те, що
протягом 1926-1929 рр. в Україні лише серед робітників, які розмовляли українською
мовою, читали 58,2%, писали – 53,7% [20], а сільське населення було переважно
україномовним, то той відсоток літератури, що видавалася українською мовою, був
мізерним.
Кооперативні видавництва відігравали важливу роль у науковому,
духовному та культурному розвитку України. Вони видавали книги з усіх галузей
знань, близько половини книжкової продукції становила суспільно-політична
література. Важливе місце займали видання навчальної, художньої, наукової та
довідкової літератури, книги з питань народної освіти і друку, техніки, транспорту,
зв'язку, сільського господарства і військової справи. Було досягнуто значного
збільшення випуску книг з природознавства, математики, медицини, а також з різних
галузей науки, культури і мистецтва.
Кооператив – це організація, що мала власні кошти, відтак могла надавати
кредити підприємствам та організаціям; кооператив залучав до себе майже всіх
членів села, поширював серед них видавничу продукцію; кооперація на селі була
своєрідним неофіційним клубом, куди у святкові дні та вільний від роботи час
приходили селяни; при кооперативі діяли представники комнезамів, які, як відомо,
впливали на громадське життя села. Сільбуди та інші просвітницькі організації тісно
співпрацювали з кооперативними видавництвами, які здійснювали шефство над
процесом розповсюдження книг, кооперація брала активну участь в книжкових
ярмарках, базарах, організовувала книжкові виставки тощо.
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Значне місце в книжковій продукції України займала література з питань
відбудови і розвитку народного господарства. У серпні 1923 р. кооперативне
видавництво «Пролетарій» почало видавати сільськогосподарську літературу.
Популярною була серія «Сільське господарство» та «Кооперація». Але основним
постачальником серед кооперативних видавництв була «Книгоспілка», на яку
особливим розпорядженням Агітпропу ЦК КП(б)У від 24 серпня 1923 р. покладалося
завдання – видання кооперативної літератури для села. Оперуючи звітними даним
Губвнутторгу, кооперативне видавництво «Книгоспілка» близько 75% своєї
друкованої продукції видавало виключно для сільського читача.
9 лютого 1925 р. вийшла постанова Колегії НК РСІ «Про літературу для
села», що була зумовлена катастрофічною обмальлю на ринку української книги для
села. Було вирішено запропонувати всім видавництвам збільшити свої видавничі
плани з видання літератури для сільського населення. А також Наркомосу УСРР
пропонувалося переглянути видавничий план «Книгоспілки» і доповнити його
необхідною літературою для сільського господарства [21]. Керуючись цією
постановою, у 1925 р. «Книгоспілка» видала літературу про організацію сільського
господарства, хліборобство, городництво, садівництво, скотарство, пасічництво,
ветеринарію, птахівництво, а також з питань розвитку кооперативного руху, у тому
числі й матеріали XIII з'їзду РКП(б) про кооперацію, книжки про споживчу,
сільськогосподарську й кустарно-промислову кооперацію, про культурно-освітню
діяльність кооперативних установ. Видавництвом було видано такі праці: А. Бітуса
«Як селянинові роздобути грошей для господарства», П. Бунта «Короткий підручник
пасічництва й садівництва», Т. Гая «Парники», А. Терниченка «Курс хліборобства»
та ін. [22]. Якщо в попередні роки «Книгоспілкою» видавалася сільськогосподарська
книга брошурного типу, то у 1926 р. вона розпочала друкувати більші за обсягом
видання та значно розширені тематично. Так, за 1926 р. було видано:
«Сільськогосподарську енциклопедію» професора В. Терниченка, «Економіка
землеустрою» за редакцією В. Степаненка, а також планувалося видати низку
наукових праць В. Симиренка, М. Грюнера, І. Могилянського [23]. Серед новинок
«Книгоспілки» за 1928 р. по кооперації були праці С. Зарудного «Як ми виконуємо
кооперативний план Леніна на селі», М. Нечаєва «Як торгувати книжками»,
Б. Мамонтова «П’єси про кооперативне життя» [24].
Широко популяризувалася кооперативними видавництвами художня
література, що видавалася під серією «Червоне письменство», друкувалися твори
класиків, а також переклади з інших мов. 17 липня 1924 р. на засіданні членів
правління кооперативного видавництва «Книгоспілка» завідуючий київської філії
В. Добринін зазначив, що на цей період філія друкувала твори Лесі Українки,
М. Леонтовича, А. Кисіля та ін. Було розпочато видання «Літературної бібліотеки»,
до якої входили кращі твори українських класиків. Окрім цього, видавалися твори з
літературознавства і критики. За свідченням преси, станом на 1926 р. «Книгоспілка»
була майже єдиним в Україні видавництвом, що видавало українських класиків. Так,
продовжувалося видання творів Лесі Українки за редакцією М. Зерова, Г. Голоскевича, К. Квітки [25]. З нагоди 10-річчя смерті І. Франка видавництво розпочало
видавати його зібрання у 32 томах, на той час було вже видано 5-й, 6-й, 11-й, 21-й
томи [26]. Серед нових видань цієї серії за 1928 р. «Книгоспілкою» були видані:
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В. Винниченко – «Твори. Т. 3», Леся Українка – «Блакитна троянда», І. Франко –
«Повне зібрання творів».
Дитяча книжка посідала особливе місце у видавничій діяльності
кооперативних видавництв. Так, кооперативне видавництво “Книгоспілка” займала
друге місце, хоча ціною її книга була дорожчою за пересічну. У 1926 р. видавництво
«Книгоспілка» видавала серію «Дитяча бібліотека», де друкувались оповідання
Б. Грінченка, М. Вовчка, С. Черкасенка, М. Маркевича. Для дітей дошкільного віку
видавництвом було видано десять ілюстрованих книжок. У 1929 р. планувалося
видати в кооперативній бібліотечці школяра такі книжки: «Охорона птахівництва»,
«Куреводство». «Пролетарій» у 1927 р. видав близько 700 відбитків дитячої
літератури.
Поширеною серед кооперативних видавництв була серія «Театральна
література», першість у якій займало видавництво «Рух». Так, у 1923 р. ним було
видано такі п’єси: І. Карпенка-Карого «Понад Дніпром», «Наймичка» та «Батькова
казка», М. Кропивницького «Глитай, або ж Павук», В. Винниченка «Молода кров».
18 жовтня 1924 р. НК РСІ УСРР зазначив, що: «...майже всі видані «Рухом»
українські п’єси старі, де-не-де підфарбовані й виправлені ЦУДом, і зовсім немає
революційних п’єс...» [27]. Серед п’єс, видрукуваних «Рухом», великою
популярністю користувалися твори Л. Старицької-Черняхівської. У 1925 р. видано її
драму «Жага». «Книгоспілка» видала п’єсу В. Чередниченка «Артистка без ролі». У
1930 р. «Рухом» були опубліковані твори Лопе де Вега «Овеча криниця» та
М. Старицького «Майська ніч», «Чорноморці».
Одним із важливих досягнень кооперації у духовному та культурному житті
українського суспільства 20-30-хрр. була популяризація української книжки.
Однак україномовної книжки в Україні бракувало, на відміну від російської.
Лише соціально-економічна, прикладна та кооперативна література продавалася
дешевше, ніж російська, по інших галузях вона була дорожчою. Особливо висока
ціна була на літературу із сільського господарства, про це свідчать дані Комітету в
справах друку. Кількість проданих українських книжок цієї серії становить 47,1%, а
російських – 52,9%. У загальному по УСРР пересічна ціна української сільськогосподарської книжки складала 77,3 коп. проти 22,8 коп. російської. Дорогими були
картини та портрети, а також довідкова книжка, тоді як російські продавалися втричі
дешевше, ніж українські. Вдвічі дорожчою від російської була література з
природознавства, яка продавалася українською мовою лише в кількості 8,3%, а за
сумою 1,8%. Дитяча українська книжка конкурувала ціною з російською. Значні
досягнення були по художній літературі та підручниках, де переважала українська
книжка. Незначну роль відігравала українська довідкова книжка (20,9%), плакати і
портрети (17,8%).
Значні кроки були зроблені членами кооперативів щодо кінофікації
сільського населення. У 1929-1930 рр. при видавництві «Книгоспілка» було створено
кіноуправу, яка слідкувала за доставкою та якістю показу кінофільмів. За цей період
було організовано кіномережу в 3 600 селах. Кінофільми демонструвалися як на
пересувних кіноустановках, так і на стаціонарних. Також була розгорнута робота з
радіофікації, що повинна була завершитися з результатом у 800 тис. радіоточок.
1920-ті роки – це той період, коли доброчинна діяльність кооперативних
товариств та кооперативних спілок набула найбільшого поширення. Про це
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переконливо свідчать архівні дані та періодичні матеріали. Однією із форм роботи
кооперативних видавництв була їхня доброчинна діяльність, що поширювалася на всі
прошарки населення.
Кооперативні видавництва брали активну участь у боротьбі з голодом 19211923 рр. При них створювалися комісії для допомоги голодуючим. Вони
організовували товарні, продовольчі та грошові фонди для Поволжя та Півдня
України. Ці фонди поповнювалися за рахунок добровільних безкоштовних
відрахувань грішми, продуктами, одягом службовців апарату видавництв. На основі
постанови Президії Губробкома від 1 січня 1923 р. кооперативне видавництво
«Пролетарій» в обов’язковому порядку відраховувало кошти до відділення на
допомогу голодуючим. Кошти вираховувалися із заробітної плати працівників
видавництва, відсоток залежав у першу чергу від того, чи має працівник робочий
розряд, чи ні. Так, у тих, хто мав від 1 до 17 розряду, вираховувалося 2% із заробітної
плати, а ті робітники, які були поза категорією, повинні були сплачувати 4% із
загальної суми [28].
17 березня 1924 р. у Харкові під керівництвом Г. І. Петровського відбувся
пленум Центральної комісії допомоги дітям. На пленумі було відзначено, що в
Україні відкрилося більше 400 дитячих ясел, оздоровча кампанія охопила 9 тис. дітей
[29]. Ця подія не залишала осторонь кооперації. Так, при видавництві «Пролетарій»
була створена секція, що мала назву «Друзі дітей». Члени секції організували
спеціальний фонд допомоги дітям, у який надходили кошти з внесків співробітників
та членів видавництва. Окрім цього, для дітей проводилися культурно-освітні заходи,
екскурсії по підприємствах видавництва.
Кооперативні видавництва допомагали студентству. Деякі з них входили до
асоціації допомоги пролетарському студентству, відраховуючи щомісячно членські
внески. Брали участь у проведенні тижнів та місячників допомоги студентству,
виділяючи грошові суми, сприяючи організації студентських кооперативів, надаючи
їм пільгові кредити.
Постійно відраховувалися кошти на культурно-просвітницькі цілі. Робота з
метою поліпшення освіти та культури проводилася, як правило, спільно з кооперативними й профспілковими органами. 19 лютого 1924 р. була прийнята
постанова ВУЦВК «Про відрахування з промислових і торговельних підприємств на
культурно-освітні потреби», згідно з якою усі державні, кооперативні, громадські та
приватні промислові підприємства повинні були відраховувати кошти на задоволення
культурно-освітніх потреб робітників і службовців 1,4% усієї кошторисної суми
заробітної плати для одного підприємства. Кооперативне видавництво «Книгоспілка»
організовувало допомогу в культурно-освітній роботі кооперації, організації
книжкової торгівлі на селі, складало бібліотечки із замовлення кооперативів,
селянських будинків, хат-читалень, шеф-комісій.
Кооперативні видавництва брали участь у розбудові музейної справи в
Україні. Особливо в цьому відношенні відзначилася «Книгоспілка», що стала
ініціатором створення Центрального міжкооперативного музею. У 1928 р.
«Книгоспілка» передала музею архівні матеріали книжкової виставки, що проходила
в Стокгольмі, а в наступному році кооперативне видавництво передало ексклюзивні
матеріали від “артільного батька” М. В. Левитського [30].
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Отже, підводячи підсумок, ми можемо відмітити, що масова культурна
робота, яка проводилась кооперативними організаціями, допомагала населенню
здобувати основи знань, формувати навий світогляд, виживати економічно.
Кооперативні видавництва поряд з іншими видавництвами УСРР у книговидавничій
сфері посідали вагоме місце, підвищуючи інтелектуальний та духовний рівень
суспільства. Споживачами книжкової продукції кооперативних видавництв були
організації, службовці, робітники, селяни, жінки, молодь, діти.
Окремим аспектом діяльності кооперації була її доброчинна робота: активна
участь у боротьбі з голодом 1921-1923 рр., організація спеціальних фондів допомоги
дітям, допомога студентству, відрахування коштів на культурно-просвітницькі цілі та
ін. Кооперація, безумовно, відігравала провідну роль в повсякденному житті
українців в ті буремні роки.
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СПОЖИВЧА КООПЕРАЦІЯ ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ
УКРАЇНИ В 1943–1947 РОКАХ (НА МАТЕРІАЛАХ
ВОЛИНСЬКОЇ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ І ЛЬВІВСЬКОЇ
ОБЛАСТЕЙ)
У пропонованій статті зроблена спроба розкрити перші кроки у відбудові споживчої
кооперації в трьох областях Західної України, показати її методи і засоби для досягнення
поставлених цілей.
Ключові слова: Західна Україна, споживча кооперація, відбудова, радянський уряд.
In the proposed article attempts to reveal the first steps in rebuilding consumer cooperation in
three regions of Western Ukraine, to show its methods and means to achieve their goals.
Key words: Western Ukraine, consumer cooperation, reconstruction, the Soviet government.
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8 жовтня 1944 року селом Лавочне Львівської області завершилось
визволення території України в її довоєнному складі. У вересні 1944 року стала
незалежною Буковина. Закарпаття ж, яке до війни входило до складу
Чехословаччини, було звільнено 20 жовтня 1944 року. Ця подія ознаменувала
остаточне звільнення українських етнічних земель від німецьких загарбників. В
районах, які були звільнені від окупації, відразу приступали до відбудови
зруйнованого і відновлення розграбованого господарства. В більшості звільнених
областей роботу кооперації доводилось розпочинати з нуля.
Рішенням уряду на загальнодержавному рівні була створена Українська
республіканська надзвичайна державна комісія по розслідуванню злочинів і збитків,
заподіяних німецько-фашистськими загарбниками. Відповідно, на місцях створювались однотипні обласні комісії, які отримали назву «Обласні комісії сприяння
Надзвичайній Державній комісії з обліку збитків і злочинів, нанесених німецькофашистськими загарбниками та їхніми спільниками».
Для встановлення втрат, яких зазнала споживча кооперація в регіонах,
постановою Центроспілки №401 від 31.05.1943 року створювались аналогічні комісії
при облспоживспілках [1].
За даними комісії Укоопспілки споживча кооперація зазнала величезних
втрат. В період окупації було знищено або частково зруйновано 90% підприємств
роздрібної торгівлі, 75 % – торгових складів, понад 90 % – хлібопекарень. Загальна
сума складала 2579 млн. крб., що становило більше третини збитків споживчої
кооперації СРСР [2]. Відомий український історик кооперації І.Витанович, посилаючись на радянського економіста М.Вознесенського, наводить наступні дані: „втрати
підсовєтської споживчої кооперації – особливо важкі на Україні і в Білорусі –
виявилися в ліквідації 17,2 тис. кооператив, 1,7 тис. рай союзів; цілковито було
знищено 13,9 тис. магазинів, 20,5 тис. складів і баз, частково пошкоджено 24,6 тис.
магазинів, складів і баз” [3].
Відбудова народного господарства регіонів розпочиналась практично з
перших днів після їхнього звільнення. Необхідно було ще до завершення війни
поступово переводити воєнну економіку на мирний лад, використовуючи при цьому
всі суспільні інститути: партію, державні органи, громадські організації. Слід
зазначити, що коли відбудова в країнах Західної Європи розпочиналась із стабілізації
національної валюти, відновлення інфраструктури (доріг, засобів зв’язку та ін.),
розвитку сільського господарства та легкої промисловості, реконструкції і технічного
переозброєння важкої індустрії, то заполітизована радянська економіка була
орієнтована на здійснення утопічної задуму про всесвітню соціалістичну революцію.
Тому, ставка робилася насамперед, на відновлення роботи важкої промисловості —
основи воєнно-промислового комплексу, на економії та накопиченні фінансів і
ресурсів за рахунок сільського господарства, легкої промисловості та соціальної
сфери. Процес відбудови здійснювався централізовано, на основі єдиного
загальносоюзного плану. В країнах західної демократії теж здійснювалося державне
регулювання економіки, але воно мало лише рекомендаційний, а не обов’язковий, як
у СРСР, характер. Крім цього, неоправдано велику роль в радянській економіці
відводилось ідеології, яка ніколи не відбивала справжнього стану справ.
В цей загальнодержавний плановий механізм була залучена споживча
кооперація. Ще тривали бої, а у вересні 1943 року Правління Укоопспілки прийняло
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постанову «Про порядок діяльності організацій споживчої кооперації на звільненій
від окупантів території УРСР». Цей документ передбачав в найкоротші терміни
відновити роботу системи споживчої кооперації в щойно звільнених районах,
відбудову і поступове розширення її інфраструктури, стабільне збільшення
пайовиків.
Що ж стосувалося Галичини, Буковини і Закарпаття, то в грудні 1944 року
при уряді УРСР була створена Рада допомоги західному регіону. Поява такого органу
була зумовлена тим, що відбудова народного господарства в східних і західних
областях України мала істотні відмінності. Як запевняли радянські історики,
соціалізм в СРСР в основному збудований. На ХVІІІ з’їзді ВКП(б) (березень, 1939р.)
було проголошено, що Радянський Союз вступив у період завершення будівництва
соціалізму і поступового переходу до комунізму. За їхнім баченням, західний регіон
України перебував на перехідному етапі на шляху до соціалізму, оскільки до його
побудови приступив пізніше і був перерваний німецькою агресією. Тому у населення,
по-їхньому, ще досить живучі буржуазні погляди в головах місцевого населення
серед яких було багато дрібнобуржуазних елементів – куркулів, ремісників і кустарів,
які до війни були тільки частково кооперовані (мається на увазі околгоспнені – М.Л.),
а зв’язок між містом і селом, селянством і робітничим класом – недостатній. Тут
ожила резолюція Х з’їзду РКП(б) з національного питання: «Радянський уряд
повинен перш за все через мережу єдиної споживчої кооперації прийти на допомогу
туземним напівпролетарським масам…» [4].
Така допомога була багатоплановою і передбачала, в першу чергу, заходи
організаційного характеру, підбору кадрів. Тому сам процес відновлення кооперативної системи в західних областях України перебував на постійному контролі
Укоопспілки. Як зазначалась у постанові Президії Правління «справі обслуговування
в західних областей України приділяти виключну увагу і практично допомагати їм в
роботі». Там же зазначалось, що «зважаючи на особливості роботи споживчої
кооперації у західних областях України (обслуговування сільського населення, яке
поки що обробляє землю не на колективних началах), вважати необхідними в цих
областях змінити структуру і форму роботи споживчої кооперації» [5]. Підвищена
«турбота» до західноукраїнської кооперації була викликана не лише тим, що місцеве
населення «обробляє землю не на колективних началах», а тому що влада бачила
неприйнятність тутешнім трудовим людом ідеї світлого і прекрасного майбуття. Якне-як далися взнаки передвоєнні радянські реалії. До того ж, становище ускладнював
і той факт, що в регіоні відчувався гострий дефіцит кооперативних кадрів, позаяк
засновники і провідники кооперативних ідей на Західній Україні або були
репресовані і вивезені в Сибір, відкіля не повернулись (О. Луцький, П. Пожарський),
або під тиском обставин емігрувати (І. Витанович, Ю. Дзерович, Д. Коренець,
Л. Когут, А. Жук, С. Кузик Є. Храпливий та ін.). Ті ж, кому вдалось уникнути
переслідувань, були змушені відійти від кооперативної діяльності.
Щоб зміцнити кадровий потенціал кооперації, згідно постанови РНК СРСР
від 12 листопада 1944р. в західні області України відряджаються різні за фахом
спеціалісти, яким, за тим же документом, надавалась значна фінансова допомога [6] і
переваги при отриманні звільненого житла репресованої і вивезеної української та
польської інтелігенції. Така «організаційна допомога» привела до того, що
«українська національна кооперація була примушена припинити свою діяльність, а на
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її місце створено псевдо-кооперацію, яка стала засобом у боротьбі за комунізм» [7].
Крім цього, десятки тисяч новоприбулих із східних областей України та інших
республік Радянського Союзу були активними носіями і пропагандистами «великого
и могучого», чому місцева інтелігенція, духовенство і звичайний простий люд чинили
відчайдушний опір.
Цілеспрямовано переводячи місцеву кооперацію на соціалістичні засади,
влада поступово деформувала основні настанови В. Леніна, що кооперація це
величезна культурна спадщина, якою треба дорожити і використовувати. Радянські ж
чиновники розглядали кооперацію не як рівноправну з державною формою власності
на засоби виробництва, а як «форму зв’язку» двох протилежних соціальноекономічних укладів. Послідовники і втілювачі ленінського кооперативного плану
тут же приступили до закриття не лише дрібних підприємств, приватних магазинів, а
й культурно-освітніх установ, позаяк останні були потенційними противниками
офіційної ідеології і матеріально та фінансово підтримувались кооперативними
організаціями. За відносно короткий час радянська влада досягла беззаперечних
успіхів. Вже на початок 1947 року питома вага приватників у роздрібному
товарообороті знизилась до 2%, а в травні цього ж року уряд СРСР взагалі заборонив
приватну торгівлю [8]. Таке ставлення до кооперації, і не лише до споживчої, а й до
інших її видів, випливало з самої доктрини соціалізму про гегемонію робітничого
класу. З цієї нагоди відомий теоретик і практик кооперації С. Бородаєвський говорив:
«Що до виробничої кооперації, то багато соціалістів ставляться до неї негативно
тому, що вона, перетворюючи робітника на власника підприємства, у випадку
активної діяльності, перетворює робітників на дрібних буржуа, а це веде до того, що
такі робітники перестають підтримувати класовий робітничий рух і соціалістів в їх
боротьбі» [9]. А тому – той, хто не підтримує, той заважає.
За рекомендаціями, розробленими чиновниками Укоопспілки, облспоживспілки приступили до відновлення старого за змістом і суттю управлінського апарату
споживчої кооперації на всіх її рівнях: області, району і села. Основний акцент в
організаційно-господарській роботі кооперації переносився на зміцнення середньої райспоживспілок і низових ланок – споживчих товариства, як основи всієї системи
кооперації.
Наріжні вказівки щодо формуванні керівних органів спілок були викладені
в директиві голови «Центроспілки» І. Хохлова: «Основним фактором в успішному
переведенні річних зборів для звіту про діловедення та для вибору органів
кооперативи є місцеві партійні організації й місцева влада. Вони підготовляють
збори. Вони зобов’язані – партія і місцева влада, допильнувати, щоб ухвалення
річного звіту і вибір керівних органів кооперативи відбулися на високому ідейнополітичному рівні…» [10]. Так виглядав цей документ для внутрішнього вжитку і тут
же в офіційному органі Міжнародного Кооперативного Союзу «Review of
International Co-operation» (в числах за липень і жовтень 1952 року) цей же Хохлов
пише, що «кооперативний рух в СРСР спирається на ініціативі й самодіяльності
членів кооператив і на основах широкої демократії» та що «адміністративні й
контрольні органи кооперативних товариств і їхніх союзних об’єднань – виборні й
відповідальні перед членством». «Члени, - тлумачить далі він, - є дійсно
абсолютними господарями своїх кооператив…» [11].
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Прикладом такого підходу може служити постанова президії Станіславської
облспоживспілки від 14 серпня 1944 року «Про міроприємства (маються на увазі
заходи – М.Л.) по відновленню господарчої діяльності системи споживчої кооперації
Станіславської області». В ній, зокрема, говорилось: "В кожнім районі Виконком
Районової Ради Депутатів Трудящих та Райком КП(б)У, своєю постановою висуває з
кращих, чесних, нівчому не заплямованих людей, до складу правління Райспоживспілки в кількості 5 чол. та до складу ревізійної комісії 3 чоловік, з послідуючим
затвердженням цього складу Правління та Ревізійної комісії Правління та Ревізійної
комісії райспоживспілки та Президії облспоживспілки… Організація керівного
складу Сільських споживчих Товариств проводиться таким самим чином, як і
організація керівного складу Райспоживспілок, лише з тією різницею, що керівний
склад ССТ своєю постановою висуває Сільська Рада депутатів трудящих з
послідуючим затвердженням на правлінні Райспоживспілки». І далі: «Укомплектування апарату як Райспоживспілок так і сільських споживчих товариств провести в
першу чергу за рахунок жінок та молоді, а так з тих, хто працював в системі
споживчої кооперації в 1939 до 1940 року і яку мусять повернутися до роботи в
кооперації незалежно де вони зараз працюють» [12].
На примусово-рекомендаційних принципах в регіоні, за даними Укоопспілки, в 1944 році була відновлена робота всіх 219 райспоживспілок, організовано 185
виробничих підприємств, які на 1 жовтня 1944 р. виробили товарів ширвжитку на
1.215 тис. крб., а магазинами системи реалізовано товарів на суму 73,3 млн. крб,
громадського харчування 15,1 млн. крб. Рішенням уряду, а відтак і Укоопспілкою,
при виділенні товарів першої необхідності, будівельних матеріалів і масовополітичної літератури західному регіону надавалась перевага. Останній, з відомих
причин, відводилось особливе місце і значення. При районних і сільських споживчих
товариствах відновлювали роботу, а де не було - створювались ревізійні і крамничні
комісії, яким доручалось здійснювати жорсткий контроль за реалізацією якісних
товарів населенню, особливо ширвжитку, який виготовлявся місцевою промисловістю, промкооперацією та кооперацією інвалідів [13].
Про хід відновлення кооперації по регіонах можна судити з наступних
прикладів. Станіславська споживча кооперація, в цілому, запрацювала, з 1 серпня
1944 року. В ній нараховувалось 36 райспоживспілки, 222 сільських товариства. 245
яток, 39 їдалень, 12 буфетів, 24 хлібопекарні. За 5 місяців 1944 року роздрібний
товарооборот складав 11170,4 тис. крб., громадського харчування - 2500 тис. крб. [14].
Схожа ситуація з відродженням кооперації була і в інших регіонах. Звільнення Волині розпочалось у січні 1944 року, а закінчилось у липні. Вже 19 квітня
1944р. президія Волинської облспоживспілки прийняла постанову «Про затвердження розподілу поміж районами плану відновлення організаційної та торговельної
мережі споживчої кооперації на кінець 1944 року», якою передбачалось відновити
організаційну структуру області в 30 райспоживспілках, 320 сільських споживчих
товариствах і 860 торговельних точках [15].
Не менш показовою в цьому плані є відродження кооперації Львівщини.
Львів був звільнений 27 липня 1944 року, а вже на початку серпня запрацювала
Львівська обласна спілка споживчих товариств. Лише за п’ять місяців відновили
свою господарську діяльність 429 споживчих товариства, 31 райспоживспілка і 31
райзаготконтора. За цей же короткий час відкрились 670 крамниць, 34 їдальні, 23
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хлібопекарні, 31 склад райспоживспілок, 2 обласні торговельні бази і 3 міжрайонні
яйце-бази [16]. Причому відбувалась не лише відбудова зруйнованої інфраструктури
кооперативної системи області, але й нарощування її показників у всіх сферах
діяльності. Так, вже в 1947р. роздрібний товарооборот облспоживспілки зріс
порівнянj з 1945р. на 83,3%. Торговельна мережа на початку 1948 року налічувала
понад 1200 підприємств, тобто збільшилась порівняно з 1944 роком майже вдвічі
[17].
Реально здійснити такі масштабні завдання можна було не лише при значній
розгалуженості кооперативної мережі, а й при постійному поповненні її рядовими
членами.
Воєнні дії і пов’язані з ними втрати дорослого населення відбились на
чисельності членів кооперативних громад. За роки війни кількість пайовиків,
особливо чоловічої статі, мобілізованих на фронт, різко зменшилась. Це не могло не
відбитись на демографічних процесах, що закономірно викликало деформацію
існуючої структури людності, спричинило дисбаланс у співвідношенні чоловічого та
жіночого населення, вилучило та ізолювало значну частину репродуктивного
населення. Тому, попри всю свою лицемірність сталінське гасло «Кадри вирішують
усе!» залишалось на даному етапі дуже актуальним.
Виходячи з складних тогочасних реалій, президія Укоопспілки прийняла
ряд постанов, які стосувалися проведення переобліку та прийому нових членів у
кооперативні товариства. Як водилось в соціалістичній плановій системі, в низові
споживчі товариства були доведені плани-завдання кооперування населення, що в
котрий раз проігнорувало один з основних принципів кооперації – добровільність.
Показовими в цьому плані є постанови президії Станіславської облспоживспілки від
14 серпня і 19 вересня 1944 року. В них з доволі безпристрасним формулюванням
«Про перереєстрацію та кооперування пайщиків і збір пайових внесків» говорилось:
«Зобов’язати Правління РСС до 1-го/10.1944 р. провести повну перереєстрацію
пайовиків споживчої кооперації, які до окупації були пайовиками споживчої
кооперації та провести відповідну масово-пояснюючу роботу серед населення до
охоплення їх пайовиками споживчої кооперації (тих, хто раніш не були). Встановити
розмір пайових внесків, як для тих, хто раніш були пайовиками так і для ново
прийнятих в розрізі від 150-250 крб.» А щоб цьому заходу надати видимість якоїсь
демократичності і добровільності, всім головам райспоживспілок пропонувалось:
«для встановлення пайвнесків по кожному сільському споживчому товариству
провести загальні збори пайовиків села на яких встановити суму збору внеску від
кожного пайщика не менше від 150-250 крб.» [18].
Як видно з цього розпорядження, крім встановлених термінів примусоводобровільного залучення неофітів, встановлювалась їхня чисельність і сума пайових
внесків. Ця постанова стосувалась, в першу чергу, областей Західної України, що
були приєднані в довоєнні роки, оскільки місцеве населення, по розумінню
державних чиновників від кооперації, було недостатньо залучене до неї в її
соціалістичному розумінні. Крім примусу влада використовувала і такий дієвий
важіль утягування, як суцільний дефіцит самих необхідних товарів: продуктів
харчування, одягу, побутового і сільського-господарського реманенту, засобів
особистої гігієни. В придбанні відсутнього в вільному продажу товару пайовики мали
певні переваги, що істотно вплинуло на зростання чисельності кооператорів-
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споживачів [19]. Питання паювання населення було настільки важливим, що воно
щомісячно обговорювалось на засіданнях президії облспоживспілок.
Такі методи залучення до кооперації давали цілком видимі результати.
Наприклад, лише по тій же Станіславській області це становило 50 тисяч
"добровільних" пайовиків з 3 мільйонами карбованців не менш "добровільних"
вступних внесків. Тому, попри всі людські, матеріальні, фінансові втрати на кінець
1945 року споживча кооперація України вже нараховувала 5,6 млн. пайовиків. Лише
у Львівській області, де, зрештою, як і по всій Західній Україні, з застереженням
ставились до радянської планової кооперації, споживчі товариства на 1948р.
об’єднували 167 тисяч чоловік, або 36,6% всього дорослого сільського населення
області [20].
Нормальне функціонування кооперативної системи було неможливе без
підготовки і перепідготовки професійних кадрів. За даними Мінторгу УРСР і
Укоопспілки в системі торгівлі після закінчення війни працювало заледве 10%
персоналу з довоєнним стажем, а понад 90% працівників прийшли в торгівлю, коли
бойові дії ще тривали [21]. Оскільки на всіх рівнях бракувало економістів, бухгалтерів, плановиків, інструкторів кооперативної справи, підготовку кадрів необхідно
було вести в дуже широкому діапазоні – від фахівців-керівників вищої кваліфікації до
випускників торговельних шкіл і курсів, майбутніх безпосередніх працівників
заготівлі, торгівлі, сфери побуту. Особливо не укомплектованою була середня ланка.
В планово-економічних відділах облспоживспілок штат був заповнений лише на 81%,
а в райспоживспілках 40% плановиків-економістів не мали фахової кваліфікації.
Лише по Станіславській області з 36 посад плановиків було зайнято 4, а з 72
інструкторів – лише 2 [22].
Такий стан справ з штатом був викликаний великою плинністю кадрів. Так,
не дивлячись на скрутне становище, на Україні в 1946 році на посадах голів
райспоживспілок змінилось 460 функціонерів, що складало 60% усіх голів споживчої
кооперації [23]. В районах Станіславської області в 1949 році з займаних посад
звільнився 171 посадовець: 17 голів райспоживспілок, 10 головних бухгалтерів, 12
директорів рай заготконтор, 10 завторгів, 105 голів сільських товариств та 17 інших
спеціалістів [24].
Для заповнення кадрового дефіциту відновлювали свою роботу, закриті на
час війни інститути, технікуми, училища, спеціалізовані курси та школи.
Відродження системи підготовки спеціалістів наштовхнулась на цілий ряд
перешкод. Це, в першу чергу, відсутність нормальних умов для навчання і
проживання педагогів і учнів. Приміщення колишніх навчальних закладів були або
цілком зруйновані, або малопридатні для проведення занять. За роки війни була
повністю знищена їхня матеріально-технічна база. Починаючи від будівель і меблів, і,
закінчуючи наочними посібниками та спеціальною літературою, - все потрібно було
відбудовувати і відновлювати. Вирішуючи глобальні питання відродження, правління
облспоживспілок не завжди питанню підготовки кадрів приділяли належну увагу.
Так, у Волинській області план підготовки кадрів масових кваліфікацій для системи
споживчої кооперації в 1947 р. був виконаний лише на 32%, план індивідуальнопрактичного навчання – на 54,2% і зовсім не проводились курси директорів сільмагів
і голів сільських споживчих товариств і курси з техмінімуму для працівників міських
кооперативних магазинів [25]. Серед причин, які гальмували процес підготовки
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кадрів, був страх відповідальності за доручені матеріальні цінності, які нерідко
ставали здобиччю угрупувань невизначеної політичної орієнтації.
При всіх труднощах відбудовчого періоду не залишалась поза увагою
підготовка спеціалістів вищої кваліфікації. Постановою Президії Укоопспілки від 6
жовтня 1943 року відновилось навчання в Українському торговельно-кооперативному інституті в м. Харкові, в якому на чотирьох факультетах – торговельному,
планово-економічному, фінансовому та технології сільськогосподарських продуктів
приступило до навчання на першому курсі – 150, на другому – 75, на третьому – 50
майбутніх спеціалістів [26]. В час, коли військові дії тривали, на тлі всезагальної
розрухи - це був справжній здвиг. На початку відбудовчого періоду підготовка
спеціалістів-кооператорів з вищою освітою здійснювалась лише у Львові, де
функціонувало два вищі торговельні навчальні заклади. З Харкова був переведений
вже вищезгаданий, Український радянський інститут кооперативної торгівлі. У 1947
р. Львівський інститут радянської торгівлі та Інститут радянської кооперативної
торгівлі були об’єднані і на їхній базі створено Львівський торговельно-економічний
інститут, який спеціалізувався на підготовці фахівців для системи кооперації бухгалтерів, економістів, товарознавців.
Спеціалістів середньої ланки готували в шести технікумах, чотири з яких
були на Західній Україні. Через відсутність педагогів з вищою освітою,
практикувалось залучати до керівництва Станіславським кооперативним технікумом
3 роз’їзних викладачі [27].
Набуття найбільш поширених професій, які не потребували високої
кваліфікації, здійснювалось через систему короткотермінових курсів і спеціальних
семінарів тривалістю від 2 до 10 днів. Цією мережею підготовки та підвищення
кваліфікації кооперативних кадрів керували Укоопспілка та обласні спілки. Перша
розсилала по областях щорічний план підготовки та перепідготовки кадрів масових
кваліфікацій, який стабільно з року в рік мінявся в бік збільшення, друга, враховуючи
місцеву специфіку, готувала необхідну кількість найбільш затребуваних спеціалістів.
Такий підхід вирішував кадрову проблему на нижньому щаблі і водночас готував
ґрунт для професійного росту майбутніх керівників. Лише за 2 роки торговельнокооперативна школа, різного типу курси, які працювали при Станіславській
облспоживспілці підготували і випустили 35 голів райспоживспілок, 26 завідувачів
торгівлею, 22 головних бухгалтери, 17 інструкторів-ревізорів і 129 продавців [28].
Таким чином, в перші післявоєнні роки продовжився процес інтеграції
споживчої кооперації західних областей у загальнореспубліканську і загальносоюзну
кооперативну систему.
Для здійснення своїх цілей органи радянської влади вдавались до вже
випробуваних на практиці більшовицьких командно-адміністративних і силових
методів реалізації задуманого. Скрізь – економіці, в культурі, в освіті допускалися
серйозні збочення в кадровій політиці. Повсюдно спостерігалось дискримінаційне,
упереджене ставлення з боку владних структур до місцевої інтелігенції, зокрема,
теоретиків і провідників українського національного кооператизму.
Місцеве населення розглядалось прийшлою владою як темне, малоосвічене і
безкультурне, тому й ставилось до нього з підозрою, а то й вороже.
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Кардинальні зміни, здійснені в повоєнній економіці не принесли радикальних змін на краще у всіх сферах соціального і культурного життя. Безумовно,
життєвий рівень народу-переможця зростав, однак, виробництво товарів першої
необхідності й сфера обслуговування, які були звалені, в основному, на плечі
споживчої кооперації не встигали за повсякденними потребами населення.
Процес кооперування місцевих жителів використовувався більшовицькою
владою як засіб докорінної зміни на свій кшталт історично складеного способу життя.
Пропонована ними модель кооперації взагалі і споживчої, зокрема, йшла в розріз з
місцевими кооперативними звичаями і традиціями, які складалися протягом
тривалого історичного розвитку. Нехтування їх і привело до остаточного виродження
кооперації в її первісному, самодіяльному задумі.
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СТРУКТУРНІ ЗМІНИ В ДІЯЛЬНОСТІ ВОЛИНСЬКОЇ
ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ У ПЕРІОД 1939-2008 РР.
Проаналізовано діяльність Волинської обласної спілки споживчих товариств в
радянський період та роки незалежності України.
Ключові слова: облспоживспілка, кооперація, торгівля, роздрібний товарооборот.
Activity of Volyn’ regional union of consumer societies is analyzed in a soviet period and
years of independence of Ukraine.
Key words: Volyn’ regional union of consumer societies, cooperation, trade, retail
commodity turnover.

Сучасний розвиток системи кооперації неможливий без часово-просторового аналізу змін у діяльності торговельних підприємств у системі кооперації Волині.
Це дослідження необхідне для визначення подальших шляхів розвитку системи
кооперації регіону, що зумовлено структурними перетвореннями в економіці України
та відносинами у суспільстві.
Теоретичними дослідженнями кооперативного руху займались Гелей С. Д.,
Пастушенко Р. Я. [3]. Склянчук В. М. дослідив розвиток кооперації в умовах
Західного Полісся [8]. Дослідження структурних змін в діяльності кооперації Волині
нами проведено вперше.
Мета дослідження – аналіз діяльності Волинської облспоживспілки (ОСС).
Мета реалізується через таке завдання: дослідити структурні зміни діяльності
Волинської ОСС у радянський та сучасний періоди.
У 1939 році було ухвалено рішення про утворення Волинської спілки
споживчих товариств. Згідно з архівними даними, до Великої Вітчизняної війни у
Волинській облспоживспілці нараховувалося понад 360 тисяч пайовиків.
Тимчасово припиняла свою діяльність з червня 1941 року у зв’язку з
окупацією Волині німецько-фашистськими загарбниками. Поновила свою діяльність
згідно з Постановою президії Укрспоживспілки №17 від 04.04.1944.
Станом на 1.10.1945 року в системі Волинської ОСС функціонували
Міжрайбази м. Луцька та м. Ковеля, яйцебаза м. Луцька, 30 райспоживспілок і така ж
кількість райзаготконтор (табл. 1).
Таблиця 1
Мережа торговельних підприємств Волинської ОСС у 1939 – 1945 рр.
Роки
Показники
до війни
01.01. 1945
01.10.1945
Споживчі товариства, од.
409
314
360
Торгові точки, од.
1574
742
759
Кооперування населення, осіб
360000
73400
8100
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З наведених даних спостерігається зменшення пайовиків, яке залежало від
неналагодженої системи паювання та відсутності пайових книжок. А зменшення
торгових точок та споживчих товариств – через значні крадіжки та вбивства
працівників [4].
У післявоєнний період зростає роздрібний товарооборот. Виконання плану
за 1944 р. склало 7866.0 тис. крб., за перший квартал 1945 р. – 5756 тис. крб. (38,3 %
від плану), другий – 7433 тис. крб. (39,1 %, відповідно).
Крім роздрібного товарообороту, розвивається оптова торгівля, власне
виробництво, громадське харчування, хлібовипічка, тваринництво.
Основними негативними чинниками діяльності Волинської ОСС у 1944-45 рр.
були: нестача транспорту, доставка товарів дрібними партіями та їх недостатня
кількість, форми розрахунків, неукомплектованість заготівельного апарату фахівцями.
З кожним роком споживча кооперація області зміцнювала свою матеріально-технічну базу (МТБ). Станом на 01.01.1950 р. у системі Волинської ОСС функціонувало 1179 торговельних підприємств, 103 підприємства громадського харчування
(ПГХ), 213 складських приміщень, Луцька та Ковельська міжрайбази, культбаза, база
коопторгу [5]. Питома вага роздрібного товарообороту підприємств споживчої
кооперації у загальному товарообороті Волинської області склала 50,9 %. У 50-х рр.
ХХ ст. відбувається укрупнення споживчих товариств (277 од. станом на 01.01.1950 р., на
кінець року – 245 од.).
У період 1955-1961 рр. торговельна мережа збільшилась на 363 одиниці.
Роздрібний товарооборот зріс у 5 разів (на 01.01. 1961 р. – 10489 тис. крб.) (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка розвитку торговельних підприємств Волинської ОСС
1940 – 1961 рр. [6]
Значного розвитку споживча кооперація Волинської ОСС досягла в
50-60-ті рр. ХХ ст. (табл. 2).
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Таблиця 2
Кількість підприємств роздрібної торгівлі і підприємств громадського
харчування по системі споживчої кооперації (на кінець року, одиниць)[2]
Підприємства роздрібної
Підприємства громадського
Роки
торгівлі
харчування
1950
1285
97
1951
1350
122
1952
1385
150
1953
1410
183
1954
1480
218
1955
1504
247
1956
1560
283
1957
1619
302
1958
1628
323
1959
1718
338
1960
1843
394
1961
1954
397
1962
2047
434
1963
2129
336
1964
2161
451
1965
2114
795
1966
2142
883
Спостерігається збільшення кількості магазинів у 2 рази, ПГХ – у 9 разів.
Повністю були оновлені потужності хлібопекарської та консервної промисловості,
випуску ковбасних виробів, безалкогольних напоїв.
У 70-80 рр. ХХ ст. збільшилась частка кооперативного товарообороту на
5,6 %. Розвивається продаж товарів у кредит, збільшився безготівковий розрахунок
на 38,4 %. Більшість підприємств впровадили прогресивні методи обслуговування (на
01.01.1979 р. методом самообслуговування працювало 1583 магазини). Зменшується
чисельність обслуговування сільського населення за рахунок урбанізації. Якщо у
1970 р. споживча кооперація області обслуговувала 768,2 тис. осіб, то у 1978 р. на
40,9 тис. осіб менше (727,3 тис. осіб) [7].
Кризові явища 90-х рр. ХХ ст. стали причинами нерентабельної роботи
підприємств Волинської ОСС.
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Рис. 2. Динаміка розвитку торговельних підприємств Волинської ОСС за 19911996 рр.
Зменшення кількості магазинів пояснюється їх закриттям та об’єднанням у
зв’язку з нерентабельністю роботи та недостатністю товарних ресурсів. Причиною
цього є низький рівень комерційної роботи.
Через передачу райспоживспілками шкільних їдалень колгоспам та Радам
народних депутатів кількість підприємств громадського харчування зменшилась на
444 од. Із 136 виробничих підприємств припинили діяльність 12 підприємств з
випуску хлібобулочних виробів та безалкогольних напоїв, 22 підприємства з
виробництва ковбас. Позитивні тенденції спостерігаються лише у сфері обслуговування, де ріст склав 9,2 рази.
У 2002 р. запроваджена Програма розмежування і закріплення власності,
розроблена з урахуванням курсу держави на реформування національної економіки
[1]. Програма спрямована на відродження реального власника, посилення його участі
в діяльності Споживчих товариств, нових форм спільного господарювання на
принципах добровільності і взаємодопомоги, підвищення ефективності діяльності
споживчої кооперації та, на цій основі, захисту соціальних і економічних інтересів
членів споживчих товариств [9]. Це дозволило розпочати в системі цілеспрямовану
роботу щодо вдосконалення внутрішньокооперативних відносин, посилення захисту
власних інтересів, відродження підприємств.
З 2003 р. загальний обсяг товарообороту в ОСС зріс більше, ніж у 2,5 рази і
за 2008 рік склав 180 млн. грн., утричі зріс оборот торговельної мережі, вдвічі –
підприємств ресторанного господарства.
Рентабельну роботу здійснюють 96 % господарських суб’єктів, які у 2008 р.
отримали понад 3 млн. грн. прибутків.
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За останні 5 років інвестиції на модернізацію, реконструкцію і придбання
основних засобів склали 34 млн. грн., з яких 19 млн. грн. – у торгівлю та ресторанне
господарство. До конкурентного стану приведено 151 сільський магазин та 74
заклади ресторанного господарства. На сьогодні 196 закладів надають 47 видів
платних побутових послуг, товарооборот яких у 2008 р. перевищив 27 млн. грн., що
майже утричі більше, ніж у 2003 р.
В області з’явилась мережа кооперативних сільських маркетів. Найпотужніша із них у селищі Маневичі, де місячний виторг – не менше 600 тис. грн.
Перспективно розвивається ресторанне господарство, товарооборот якого за
2008 р. зріс до 56 млн. грн. Обсяги заготівель у 2008 р. склали 25 млн. грн.
На 23 кооперативних ринках облаштовано 13,8 тисяч торговельних місць.
Як бачимо, у післявоєнний період при плановій економіці зростає роздрібний
товарооборот та збільшується кількість структурних одиниць системи кооперації
області. Із становленням ринкових відносин відбувається занепад діяльності
кооперативних організацій. Позитивні тенденції розвитку спостерігаються після
прийняття Програми розмежування і закріплення власності. Це дозволило розпочати
роботу щодо відродження підприємств. Таким чином, за досліджуваний період у
споживчій кооперації Волинської області була створена потужна багатогалузева
інфраструктура.
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СТАНОВИЩЕ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
УКРАЇНСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ В УМОВАХ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
Проаналізовано процеси становлення української кооперації незалежної України,
впливи на неї міжнародного кооперативного руху. Зроблено аналіз перспектив розвитку
кооперативного сектору економіки в новітніх умовах глобалізації та світової економічної
кризи.
Ключові слова: кооперація, споживча кооперація України, економічна криза,
міжнародне кооперативне співробітництво.
Ukrainian cooperation of independent Ukraine and the international cooperative activity
influences on it are analysed. The analysis of development cooperative sector of economy
perspectives is done in the newest terms of the globalization and the world economic crisis.
Key words: cooperation, consumer cooperation of Ukraine, economic crisis, international
cooperative collaboration.

Із проголошенням незалежності України нова політична ситуація в молодій
пострадянській державі характеризувалася у політичній сфері появою плюралізму
думок, вибухом демократії, єдністю прогресивних політичних сил з одного боку, з
іншого – формування багатопартійної системи в межах національно-демократичного
табору. В економіці, крім державної (чи одержавленої) форми власності, з’являються
приватний, реально кооперативний, акціонерний сектори економіки. Перше десятиліття незалежної України – це час формування необхідних для кооперативного
руху соціально-економічних, політико-правових та ідейних передумов [1].
Незважаючи на те, що кооперація традиційно вважається політично нейтральною
сферою діяльності, політичний фактор завжди впливає на кооперативний рух.
Безперечно, що зміна влади в Україні позитивно позначилася на національній
кооперації і споживчій кооперації зокрема. Для цього є об’єктивні передумови. Поперше, розкуте суспільство саме собою створювало нові сприятливі умови для
розширення кооперативної діяльності. По-друге, зростала роль кооперації як
інституту громадянського суспільства. По-третє, нові політичні умови не дозволяли
(або мінімізували вплив) політичним партіям і рухам використовувати кооперацію у
своїх інтересах, як це не раз бувало в історії української держави.
Кооперація – один із найцікавіших феноменів людської культури, витвір
духу людини, живильна сила якого, пригашена тоталітаризмом, знову стала
підставою утвердження української нації серед вільних людей світу. Поширившись за
свою майже 200-літню історію на всі галузі економічного життя, вона набула
специфічних видових характеристик. Один з найпопулярніших і найпоширеніших у
світі її видів – кооперація споживча, завдання якої задовольнити потреби і прагнення
людей як споживачів та захистити їх економічні інтереси. В умовах ринкової
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економіки споживча кооперація має найбільш плідне майбутнє. Вона, хай і була
понівечена радянською командно-адміністративною системою, єдина зберегла
потужну матеріально-технічну базу, кваліфіковані кадри і, найголовніше, громади
спілчан, яким бракувало хіба що віри в себе та справжнього кооперативного духу.
Перехід до ринкової економіки, який супроводжувався глобальними
кризовими явищами, негативно позначився на розвитку споживчої кооперації:
звузилися масштаби її діяльності, знизилася віддача економічного і соціального
потенціалу, погіршився соціально-економічний стан, суттєво послабилася її соціальна
місія. Для зупинення цих процесів в споживчій кооперації проведені глибокі реформи
і перетворення, широкомасштабні заходи, які базувалися на новітніх кооперативних
теоріях, наукових рекомендаціях і прогнозах. В умовах ринкової трансформації
суспільства Укоопспілка виконала своє основне завдання: зберегла цілісність
системи, призупинила кризові явища в системі, не допустила розвалу споживчої
кооперації. Цьому сприяло також наукове супроводження всіх заходів, направлених
на збереження кооперативної власності, із залученням провідних науково-дослідних
установ та навчальних закладів Укоопспілки.
Укоопспілка, яка з 1992 року стала незалежною громадсько-господарською
організацією, за активної співпраці з державними та місцевими (комунальними)
органами влади пріоритетними напрямками своєї діяльності вважала:
- підтримку розвитку кооперативного руху у сферах матеріально-технічного
постачання, заготівлю, збуту та переробку продукції, виробничого, побутового,
соціально-культурного обслуговування;
- створення мережі сільськогосподарських, промислових, транспортних,
житлових та будівельних кооперативів, багатофункціональних товариств у системі
споживчої кооперації;
- розвиток кредитних спілок, кооперативних банків і товариств для
взаємного страхування;
- розширення закупівель сільськогосподарської продукції у населення,
зокрема через мережу споживчої кооперації;
- постійне розв’язання через засоби масової інформації ідеї кооперації,
природи кооперативних форм самодопомоги, переваги кооперативного способу
господарювання, висвітлення розвитку кооперації в Україні.
Українська кооперація є складовою й невід’ємною частиною світової
кооперативної спільноти. Міжнародний кооперативний рух на початку XXI ст.
розвивається в нових соціально-економічних умовах становлення світової цивілізації.
Зокрема, значний вплив на її розвиток чинять:
- матеріальне розшарування, що в період економічної кризи спостерігається
серед населення постіндустріальних країн;
- збідніння представників середнього класу і, як наслідок, їх готовність до
об’єднання економічних зусиль;
- усвідомлення широкими масами людей переваг кооперації, їх прагнення
до об'єднання зусиль для сумісної діяльності з метою економічної підтримки і
соціального захисту;
- глобалізація, міжнародна інтеграція, інтернаціоналізація економік, інші
процеси, які витісняють національний бізнес і кооперацію з традиційних сфер.
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У розвитку Міжнародного кооперативного руху простежуються такі
закономірності: перша - кооперативний рух розвивається, охоплюючи країни з
різними економічними системами і суспільними устроями; друга - по мірі
поглиблення ринкових процесів, десоціалізації суспільства зростають масштаби
кооперації, активізується і розширюється кооперативний рух; третя - у розвитку
міжнародного кооперативного руху пріоритет має соціальна місія.
У заяві ХХХІ конгресу Міжнародного Кооперативного Альянсу 1995 року
було визначено, що кооперативи опираються на такі цінності як взаємодопомога,
відповідальність, демократія, рівність, справедливість і солідарність. Згідно традицій
засновників, кооператори вірять в етичні цінності, такі як чесність, відкритість,
соціальна відповідальність та турбота про інших [2].
На сучасному етапі у міжнародному кооперативному русі спостерігаються
тенденції, які істотно виливають на розвиток національної кооперації. Активізовується міжнароде співробітництво у регіональному й глобальному масштабах. До
активної співпраці в регіональному та світовому масштабах кооператорів спонукають
перш за все економічні чинники. В умовах глобалізації економіки та інформаційної
революції лише спільно можна забезпечити потреби у ресурсах та досвіді праці.
Відбувається проникнення кооперації в нові сфери людської життєдіяльності. Цей
процес теж спричинений глобалізацією та інформаційною революцією. Він
пов'язаний також з політикою переведення соціальних послуг з-під відання держави у
приватний сектор. Кооператори пропонують як своєрідну альтернативу цій політиці
«середній шлях» - кооперування людей для забезпечення відпочинку, освіти, охорони
здоров'я тощо. Зростають обсяги господарської діяльності та членської бази
сільськогосподарської кооперації. Сьогодні сільськогосподарські кооперативи
обслуговують від 70 до 95 % фермерів і відіграють визначальну роль у збуті та
переробці продукції рослинництва і тваринництва, а також у забезпеченні
господарств технікою, кормами, насінням, добривами, паливом, кредитами і т. ін.
Збільшується кількість кооперативних організацій у сфері фінансів. В економічно
розвинених країнах пожвавлення діяльності фінансових товариств пов'язане в першу
чергу із масовим попитом населення на відносно дорогу побутову техніку,
автомашини, житло, які люди купують у кредит, а також із збільшенням
зацікавленості у страхових послугах. Сьогодні фінансові кооперативи існують більш
як у 100 країнах і об'єднують понад 100 млн. осіб. Відбулась відносна стабілізація
типів кооперації та зростання кількості багатофункціональних (універсальних)
кооперативів. Ця тенденція проявилась у стабілізації частки кооперативної роздрібної
торгівлі у загальному товарообігу країн Західної Європи. У багатьох споживчих
кооперативах погіршилося фінансове становище, знизились темпи капіталовкладень,
прибутки та відрахування в резервний капітал.
У світі активно здійснюється «перебудова» організаційних і господарських
засад споживчої кооперації. Для прикладу: об'єднання дрібних і середніх кооперативів у регіональні товариства; злиття товариств оптових закупівель і центральних
спілок споживчої кооперації в єдину спілку; утворення єдиного споживчого кооперативу в країні (у невеликих державах Європи); утворення змішаних кооперативноакціонерних товариств, де кооператив стає холдинг-компанією, що володіє акціями, а
комерційна діяльність здійснюється приватними фірмами, які він контролює. Такими
холдинг-компаніями стали «КООП АГ» у Німеччині та КФ у Швеції. Підвищується
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роль універсальних товариств у кооперативному секторі економіки. Ця тенденція
зумовлена зменшенням потреби в традиційних споживчих товариствах. Для того,
щоб зберегти себе, частина цих кооперативів поруч з підприємствами роздрібної
торгівлі та оптовими базами почала створювати установи для страхування та
кредитування своїх членів, підприємства побутових і соціальних послуг, житловобудівельні комбінати тощо, перетворившись таким чином на універсальні товариства.
Світові кооперативи забезпечують сьогодні робочими місцями понад 100
млн. осіб, тобто більше, ніж транснаціональні корпорації. Головною темою Міжнародного кооперативного дня, проведеного під егідою Міжнародного кооперативного
альянсу та Організації об’єднаних націй 4 липня 2009 року стала протидія
кооперативами світовій економічній кризі. При цьому головний наголос зроблено не
на економічному зростанні кооперативів, а на дотриманні кооперативних принципів
діяльності як фактора глобального економічного оновлення [3].
Кооперативний сектор економіки в Україні охоплює кооперативи та їх
об'єднання різних типів кооперації: і ті, що реформуються, і ті, що історично
склалися, і ті, що вважаються новими для вітчизняної кооперації. У цілому в
кооперативному секторі налічується нині близько 31 тис. кооперативів. Головна мета
широкомасштабного розвитку багатофункціонального кооперативного сектору
національної економіки полягає в реалізації невичерпних можливостей кооперації та
ефективному використанні її потенціалу для економічного зростання і соціальної
орієнтації багатоукладної економіки України. Кооперативний сектор базується на
системі різноманітних кооперативів, однак його ядром є чотири типи кооперації:
сільськогосподарська, споживча, кредитна та соціально-культурного обслуговування.
Саме ці типи визначають масштаби і функції кооперативного сектору. Різновекторні
чинники, що активно впливають на сучасний розвиток кооперативного сектору
економіки, зумовлюють різні темпи і масштаби формування окремих його сегментів
на базі основних видів вітчизняної кооперації. У процесі розвитку і функціонування
кооперативи будуть об'єднуватися, інтегруватися залежно від характеру і видів
взаємозв'язків. Характер кооперативних зв'язків може бути горизонтальним і
вертикальним.
В Україні існують реальні можливості для горизонтальної інтеграції
споживчої та сільськогосподарської кооперації, а також створення спільних об'єктів і
структур постачальницького, маркетингового, збутового, переробного характеру. На
основі вертикальної кооперації можливе об'єднання сільськогосподарських, споживчих, кредитних, зберігаючих, переробних кооперативів з метою створення господарських систем із завершеним технологічним циклом, наприклад, виробничозбутових, агропромислово-торговельних, постачальницько-збутових кооперативних
об'єднань. Виходячи з досвіду багатьох країн, не виключена можливість інтеграції
споживчої та кредитної, сільськогосподарської і кредитної кооперації.
В умовах світової економічної кризи успішний розвиток кооперативного
сектору економіки неможливий без активної державної підтримки і правового
захисту кооперації. Основними напрямами державної політики щодо стратегічного
розвитку кооперативного сектору слід визнати:
- створення умов для розвитку всіх типів кооперації;
- активізацію діяльності кооперативів, посилення ролі кооперативного
сектору в реалізації соціальної політики й економічному зростанні;
173

- державну підтримку і правовий захист кооперації;
- сприяння реформуванню одержавлених кооперативних організацій.
Для посилення ролі кооперативного сектору потрібно також розвивати
кооперативи в межах соціально-економічних, національних і регіональних програм,
більш тісно поєднувати завдання кооперації з проблемами суспільства, активна
державна підтримка кооперації. Державна підтримка і правовий захист кооперації
включатимуть:
- правове забезпечення розвитку кооперативного сектору;
- надання кооперативам статусу неприбуткових підприємств;
- диференціацію податків, оптимізацію ціноутворення;
- спрощені умови кредитування;
- реструктуризацію заборгованості, відшкодування витрат, пов'язаних з
виконанням кооперативами соціальних, економічних функцій, які належать державі;
- сприяння соціальному обслуговуванню членів кооперативів;
- забезпечення правового захисту майна кооперативів, а також гарантій;
- невтручання в їхню господарську і соціальну діяльність.
Нормативно-правове забезпечення розвитку кооперативного сектору повинно передбачити вдосконалення Законів України «Про кооперацію», «Про сільськогосподарську кооперацію», «Про кредитні спілки» і «Про споживчу кооперацію» та
розробку Законів «Про виробничу кооперацію», «Про аграрний ринок України»,
«Про кооперацію у сфері соціально-культурних послуг», «Про внутрішню торгівлю»,
«Про кооперативні банки» тощо. Враховуючи природу, демократичний характер
кооперації, її співробітництво та взаємодію з державними органами доцільно
здійснювати на основі угод. При цьому укладання генеральних угод варто
практикувати на рівнях центральних органів влади з Національним кооперативним
альянсом, спілками, асоціаціями, лігами. На регіональному рівні більш широко слід
практикувати комплексні угоди і спільні програми. Об'єднання різних типів
кооперативів, оформлення кооперативного сектору економіки, активна державна
підтримка дозволять:
- ефективно координувати розвиток різних типів кооперативів;
- зберегти базові кооперативні принципи і впроваджувати інші принципи,
специфічні для національної економіки;
- забезпечувати державний захист і підтримку кооперації;
- посилювати взаємодію кооперативів у створенні загальної інфраструктури;
- підвищувати ефективність функціонування кооперативів;
- посилювати конкурентні переваги кооперації;
- захищати інтереси кооперації, посилювати соціальний захист кооператорів;
- розширювати міжнародне кооперативне співробітництво.
Таким чином, стратегічний розвиток кооперативного сектору національної
економіки базуватиметься на різних видах кооперації, серед яких споживча
кооперація відіграватиме провідну роль. Його розвиток здійсниться еволюційно,
комплексно і узгоджено з іншими секторами багатоукладної економіки [4].
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Наступна діяльність Укоопспілки буде спрямована на сприяння розвитку й
захисту прав та інтересів споживчих товариств і їх членів, представлення їх інтересів
у державних та інших органах, міжнародних організаціях, надання інформаційних,
правових та інших послуг. Посилилася соціальна місія споживчої кооперації - вона
стає пріоритетною в розвитку кооперації. У зв'язку з цим, розгорнуто реформу
соціальної бази, підвищується роль інституту членів споживчих товариств і спілок, на
програмній основі розвивається кадровий потенціал, більш відчутними стали
соціальна підтримка і соціальний захист кооперативів [5].
Глибокі зміни відбуваються в галузевій структурі споживчої кооперації.
Поряд з традиційними, прискорено розвиваються нові види економічної діяльності:
побутові та соціально-культурні послуги, банківська справа, інвестиційна та
інноваційна діяльність, страхування, зовнішньоекономічна діяльність. Якісно оновлюється сфера торгівлі за рахунок нових типів підприємств роздрібної торгівлі,
відродження кооперативного гурту, впорядкування ринків. Посилюються зв'язки
заготівельно-переробного комплексу з АПК.
Споживча кооперація є ринково орієнтованою системою. У ній утвердилися
ринкові методи господарювання, сформувалися ринкові механізми, широко використовуються методи конкурентної боротьби, зростає підприємницька активність. Усе це
дозволяє розширити масштаби господарської діяльності й покращити результативні
показники. Можна стверджувати, що споживча кооперація подолала системну кризу і
вийшла на траєкторію економічного зростання [6]. Під впливом національного
кооперативного руху та внутрішньої кооперативної політики, яку проводить
Укоопспілка, значно посилилось кооперативне співробітництво, зміцнилась організаційна єдність споживчої кооперації.
За ініціативою та активною участю Укоопспілки суттєво оновлена правова
база: прийнято Закон України «Про кооперацію», підготовлені зміни й доповнення до
Закону України «Про споживчу кооперацію», вдосконалюється нормативна база,
вносяться зміни й доповнення до статутів кооперативних підприємств і організацій. У
цілому правовий захист споживчої кооперації значно покращився.
Напрями формування і розвитку соціально-орієнтованої кооперативної
системи та підвищення її економічної ефективності визначені ХХ з’їздом споживчої
кооперації України, який відбувся у березні 2009 року. У відкритті форуму 18
березня, на якому були присутні 398 делегатів з усіх регіонів країни, взяв участь
Президент Віктор Ющенко. Як повідомив в інтерв'ю напередодні голова правління
Центральної спілки споживчих товариств України Станіслав Бабенко, з'їзд
Укоопспілки - непересічна подія для країни, враховуючи масовість цієї організації та
ту важливу місію, яку виконують кооператори в сільській місцевості. За його словами, споживча кооперація протягом півтора століття довела свою життєдіяльність та
спроможність забезпечувати нагальні потреби людей, економічну підтримку й
соціальний захист мільйонів кооператорів за будь-яких умов. «Наша система зберегла
свою організаційну цілісність і функціональну єдність. Це дає підстави стверджувати,
що досвід долання проблем, набутий особливо в останній міжз`їздівський період, нас
не лише загартував, а й став надійним підґрунтям для нових успіхів», - наголосив
Станіслав Бабенко [7].
Значну роль для розвитку кооперації в сучасних умовах відіграють наукові
установи системи. Так, на замовлення Укоопспілки вченими Львівської комерційної
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академії суттєво доопрацьована «Стратегія розвитку споживчої кооперації України
(2004-2015 рр.)», яка стала одним із найважливіших документів практичної реалізації
рішень ХХ з’їзду споживчої кооперації. В опрацюванні різноманітних аспектів
Стратегії взяло участь 26 науковців академії [8].
Основні показники діяльності споживчої кооперації в 2008 році підтверджують подальше поступове закріплення позитивних тенденцій у розвитку системи. В
цілому по Укоопспілці досягнуто приросту роздрібного товарообороту, обсягів заготівель сільськогосподарської продукції, виробництва товарів народного споживання
та надання населенню платних послуг. Кримспоживспілка й усі облспоживспілки
закінчили рік без збитків.
Проте реально оцінюючи ситуацію, слід визнати, що далеко не всі суб'єкти
господарювання системи використовують наявні резерви і можливості для збільшення обсягів діяльності та підвищення ефективності господарювання. В окремих кооперативних організаціях приріст оборотів значною мірою пов'язаний з інфляцією,
зростанням цін на товари і послуги, а прибутки отримані не за рахунок основної
діяльності. Стан справ у системі, динаміка політичних, економічних і соціальних
процесів, що відбуваються нині в державі, вимагають впровадження нових підходів
до організації роботи, диверсифікації господарської діяльності на базі прогресивних
технологій, ринкових методів та конкурентних механізмів господарювання.
Викладене дозволяє зробити ряд висновків.
По-перше, споживча кооперація витримала випробування системної кризи
періоду переходу до ринкової економіки, зберегла в основному свій потенціал,
організаційну єдність і функціональну цілісність.
По-друге, новий етап розвитку споживчої кооперації слід вважати етапом
економічного зростання, гармонійного поєднання соціальних та економічних засад,
соціальної орієнтації кооперативної діяльності, посилення соціальної місії споживчої
кооперації.
По-третє, споживча кооперація стає ядром кооперативного сектору
економіки, важливою складовою багатоукладної економіки країни, помітним
інститутом громадянського суспільства.
По-четверте, перспективний розвиток споживчої кооперації в умовах
ринкового середовища, жорсткої конкуренції, глобалізації та інтернаціоналізації
економіки неможливий без науково обґрунтованої стратегії.
По-п’яте, світова економічна криза стала лакмусом у діяльності підприємств
та організацій усіх форм власності; на даному етапі українська кооперація доводить
власну господарську потугу та соціальну місію у новітніх умовах сьогодення.
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ПЕРСПЕКТИВИ ПОГЛИБЛЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ
ІНТЕГРАЦІЇ ТА УЧАСТІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНОМУ КООПЕРАТИВНОМУ
РУСІ
Аналізується сучасний стан розвитку міжнародного кооперативного руху та
перспективи участі в ньому України. Розглянуто зарубіжний досвід діяльності
кооперативних організацій в умовах економічних перетворень. Обґрунтовано напрями
поглиблення міжнародної інтеграції Укоопспілки.
Ключові слова: споживча кооперація, міжнародний кооперативний рух, міжнародна
інтеграція.
Modern development of international co-operative motion and prospect of participating in
him of Ukraine is analysed. Foreign experience of activity of co-operative organizations is
considered in the conditions of economic transformations. Grounded directions of deepening of
international integration of Ukoopspilka.
Key words: consumer co-operation, international co-operative motion, international
integration.

Постановка проблеми і її зв’язок з найважливішими науковими та
практичним завданнями. Активізація міжнародного економічного співробітництва
України, особливо в європейському напрямі, передбачає розробку стратегії і тактики
міжнародної інтеграції споживчої кооперації, яка є провідним кооперативним
сектором економіки України. При виборі моделі та географічних векторів
міжнародної інтеграції Укоопспілки необхідно виходити з принципів економічної
ефективності, дотримання критеріїв економічної безпеки та забезпечення національних інтересів, а також врахування досвіду міжнародної інтеграції зарубіжних
кооперативних організацій. Вказане обумовлює необхідність визначення пріоритетів
та стратегічних напрямів участі споживчої кооперації нашої країни у міжнародному
кооперативному русі та перспектив поглиблення її міжнародної інтеграції.
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Значний внесок у дослідження проблем розвитку міжнародної інтеграції
країн з перехідною економікою, ефективності міжнародного співробітництва
кооперативних систем, трансформації АПК і кооперативного сектора в умовах
відкритої економіки здійснили такі вітчизняні економісти, як В. Андрійчук [7],
В. Апопій [2], С. Бабенко [3], А. Гальчинський [8], В. Геєць [8], Я. Гончарук [5],
С. Гелей [4], В. Зіновчук [6], А. Мокій [1], П. Саблук [7], А. Філіпенко [11]. Проте ще
недостатньою мірою висвітлені економічні механізми та досвід налагодження
міжнародного кооперативного співробітництва у країнах з перехідною економікою.
Потребують системного аналізу проблеми державної підтримки кооперативного руху
на рівні європейських інституцій, розробки стратегії залучення Укоопспілки до участі
у діяльності наднаціональних кооперативних організацій Євросоюзу.
Метою даної статті є обґрунтування пріоритетів участі споживчої
кооперації України у міжнародному кооперативному русі та діяльності європейських
кооперативних інституцій і обґрунтування на цій основі стратегічних напрямів
міжнародної інтеграції Укоопспілки.
Виклад основного матеріалу досліджень. Серед головних тенденцій розвитку сучасного міжнародного кооперативного руху доцільно виокремити зростання
конкурентоспроможності кооперативів у порівнянні з провідними транснаціональними корпораціями (ТНК), посилення ролі кооперативних організацій у вирішенні
соціальних проблем та стимулювання зайнятості, поглиблення міжнародної інтеграції
між кооперативними об’єднаннями як розвинутих країн, так і країн з перехідною
економікою, постійне зростання кількості пайовиків та кооперативних підприємств у
всьому світі.
Станом на кінець 2009 р. членами Міжнародного кооперативного альянсу
(МКА), який є найбільшим та найвпливовішим міжнародним кооперативним
об’єднанням у світі, були 223 кооперативні організації з 89 країн із загальною
кількістю учасників кооперативів понад 800 млн. осіб. Кооперативи забезпечують
сьогодні робочими місцями понад 100 млн. осіб, тобто більше, ніж ТНК та обслуговують близько 3 млрд. осіб, тобто близько половини населення світу. Найважливішими стратегічними завданнями МКА, які визначені на період 2009-2012 рр. є
[15]:
1) консолідація і збільшення чисельності членів;
2) збільшення впливу кооперації на глобальному рівні шляхом просування
кооперативної ідеї;
3) розвиток сильних кооперативних підприємств з метою соціального і
економічного прогресу;
4) підвищення ефективності управління шляхом розвитку людського
капіталу і підтримки міжнародних інституцій.
Серед останніх завдань діяльності МКА доцільно виокремити заходи,
спрямовані на розвиток кооперативного руху в умовах світової фінансової кризи. Так,
темою Міжнародного кооперативного дня, який був проведений під егідою МКА та
ООН 4 липня 2009 р., була протидія кооперативами світовій економічній кризі. При
цьому головний наголос робився не на необхідності економічного зростання
кооперативів, а на дотриманні кооперативних принципів діяльності як фактору
глобального економічного оновлення. В останніх звітах МКА зазначається, що в
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країнах, які постраждали від фінансової кризи, кооперативні банки і кредитні союзи
розширювали свою діяльністю з надання кредитів, в той час як інші фінансові
установи були вимушені її скоротити. Це сприяло послабленню негативних наслідків
заморожування банківського кредитування для найбільш уразливих груп населення,
підкреслюючи важливе значення альтернативних моделей підприємницької діяльності та інституційної різноманітності для життєздатності фінансової системи.
У європейському кооперативному русі на сьогодні спостерігається
тенденція до значного збільшення чисельності кооперативів, різноманітних їх видів і
кількості учасників. Станом на кінець 2009 р. у 37 країнах Європи налічувалося 171
кооперативна організація в 7-ми секторах економіки (близько 250 тис. кооперативних
підприємств, членами яких є 160 млн осіб і в яких працює 5,4 млн чоловік) [12].
Суттєвими факторами, що забезпечують високі показники розвитку
кооперативів країн Західної Європи, визначимо наступні:
1) глибоку інтеграцію кредитної і сільськогосподарської кооперації;
2) концентрацію виробництва (від 50 до 90 % ринку) у переробних
кооперативах (зокрема молоко- і м'ясопереробних);
3) розвиток нових каналів та форм збуту продукції (особливо через
аукціони);
4) формування багатопрофільних кооперативів шляхом комбінування
функцій маркетингу, матеріально-технічного постачання і сервісу;
5) поширення міжнародної кооперації та інтеграції в Європейському регіоні,
а також з кооперативами країн Східної і Центральної Європи.
Таким чином, сьогодні міжнародний кооперативний рух демонструє
значний економічний та соціальний потенціал і здатність ефективно розвиватися в
умовах глобалізації та світової фінансової кризи.
Укоопспілка, як повноправний член Міжнародного кооперативного альянсу
з 1992 р., активно сприяє розвитку і укріпленню світового кооперативного руху,
намагається використовувати досвід кооперативних організацій інших країн світу.
Споживча кооперація України підтримує партнерські відносини з більшістю
національних кооперативних організацій Міжнародного кооперативного альянсу.
Окрім того, споживча кооперація приймає активну участь в роботі спеціалізованих
комітетів МКА, членом яких є Укоопспілка, організовує прийом іноземних делегацій,
що відвідують нашу країну для ознайомлення з діяльністю української споживчої
кооперації.
Делегації споживчої кооперації України є постійними учасниками міжнародних виставок, ярмарків і зустрічей, що організовуються національними кооперативними організаціями. Особливо слід відзначити ефективну участь представників
Укоопспілки в роботі з'їздів МКА та інших міжнародних кооперативних з'їздів,
форумів МКА, міжнародних конференцій, семінарів та спільних обговорень з метою
вивчення зарубіжного досвіду роботи в умовах ринкової економіки і розробки
стратегічного розвитку міжнародної кооперації в ХХІ столітті. Активна участь у
даних заходах провідних науковців Львівської комерційної академії і Полтавського
кооперативного університету Укоопспілки має наслідком розширення зв'язків вчених
з кооператорами зарубіжних країн і тим самим сприятиме використанню зарубіжного
досвіду при розробці стратегії вирішення багатьох завдань, які стоять сьогодні перед
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кооперацією. Зі свого боку представники Укоопспілки сприяють поширенню
українського досвіду діяльності та ефективного вирішення проблем кооперації, які
існують в умовах перехідної економіки.
Сьогодні основною формою міжнародних економічних зв'язків споживчої
кооперації є здійснення експортно-імпортних операцій. Аналіз обсягів зовнішньоторговельного обороту свідчить про появу позитивних зрушень у динаміці експортних
операцій Укоопспілки навіть незважаючи на кризові тенденції в Україні та світі (у
2008 р. порівняно з 2007 р. обсяги експорту збільшились на 14 %). Кооперативні
підприємства та організації постачають на закордонні ринки передусім продукцію
традиційної номенклатури споживчої кооперації – продукцію заготівель, дикорослі
плоди та ягоди, лікарсько-технічну сировину, тобто екологічно-чисту продукцію, що
користується стабільно високим попитом на світових ринках. Укоопспілка активно
сприяє залученню облспоживспілок до ведення зовнішньої торгівлі через зовнішньоекономічне об'єднання «Укоопзовнішторг», основними завданнями якого є розширення зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), насамперед, за рахунок заявок
підприємств і організацій споживчої кооперації, розвиток сучасних технологій
здійснення ЗЕД і підвищення її ефективності, розширення зв'язків в прикордонних
областях України.
Разом з тим можна стверджувати, що в недостатній мірі використовується
потенціал участі Укоопспілки в міжнародних кооперативних організаціях (особливо,
МКА та європейських кооперативних інституціях) для налагодження економічних
зв’язків, побудованих на кооперативній основі, розвитку інвестиційної діяльності.
Співпраця з кооперативними організаціями зарубіжних країн обмежувалася в останні
роки разовими угодами, передусім з кооперативними організаціями Росії, Білорусії,
Прибалтики, Швеції.
Виходячи із сучасного стану міжнародних зв'язків, одним з найважливіших
завдань розвитку міжнародної співпраці споживчої кооперації України є не лише
розширення діапазону зв`язків із закордонними фірмами, але й формування
міжнародних економічних, технічних і соціальних зв`язків на довготривалій основі з
кооперативними організаціями зарубіжних країн. При цьому особливо актуальним є
використання можливостей роботи в окремих комітетах та підрозділах МКА (з
питань сільського господарства, банківської та страхової справи, інформаційних
технологій тощо).
Таким чином, головною метою розвитку міжнародної інтеграції Укоопспілки визначимо підвищення організаційно-економічної ефективності зовнішньоекономічного співробітництва як важливого напряму трансформації, зміцнення і динамічного розвитку споживчої кооперації в умовах активізації співробітництва України та
ЄС та розвитку міжнародного кооперативного руху. Можна виділити 2 пріоритетних
напрями поглиблення міжнародної інтеграції споживчої кооперації України: поперше, через співпрацю з наднаціональними кооперативними об’єднаннями (передусім європейськими), і, по-друге, через реалізацію проектів економічної співпраці та
інтеграції з конкретними кооперативними спілками зарубіжних країн. Окреслимо
головні перспективні напрями співпраці Укоопспілки з міжнародними кооперативними організаціями:
1) Співробітництво з Європейським об’єднанням споживчих кооперативів
Єврокооп (EuroCoop). Головним завданням цієї організації є захист інтересів своїх
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пайовиків та споживачів, лобіювання та просування ідей й інтересів споживчої
кооперації на загальноєвропейському рівні. Можливими напрямами співпраці
Укоопспілки з цією організацією можуть стати участь у навчаннях та тренінгах,
пошук ділових партнерів серед кооперативних підприємств з 19 європейських
споживчих спілок для реалізації спільних інвестиційних та зовнішньоторговельних
проектів, отримання доступу до програм технічної допомоги Євросоюзу.
2) Участь у діяльності проекту «Європейські кооперативи». Ця спільна
платформа європейського підрозділу МКА (ICA Europe) та Координаційного
комітету Асоціації європейських кооперативів (CCACE) започаткована 1 березня
2005 р. і ставить собі за мету організацію та створення на загальноєвропейському
рівні механізму консультацій, досліджень та підтримки кооперативного руху з
особливим наголосом на інтеграцію кооперативних систем в єдиному європейському
просторі. Головними напрямами діяльності цього об’єднання, членами якого є 171
кооперативна організація з 37 європейських країн, є посилення кооперативної
ідентичності її членів, підтримка проектів міжнародного кооперативного співробітництва, представлення та лобіювання інтересів кооперативів у європейських інституціях.
3) Вивчення можливостей приєднання у перспективі до ініціативи запровадження спільного (єдиного) статуту європейських кооперативів. Цей документ був
прийнятий та затверджений 18 серпня 2003 р. Європейською Комісією, який
схвалили всі кооперативні спілки країн-членів ЄС і впровадили у національне
законодавство до 18 серпня 2006 р. Мета розробки спільного статуту полягає у
можливості надання кооперативам адекватних юридичних інструментів, щоб
полегшити їх міжнародну та транснаціональну діяльність. Цей документ дозволяє
діяти кооперативам на європейському просторі як звичайним юридичним особам та
користуватися такими ж правовими положеннями та привілеями, як і у випадку
інших господарських товариств Євросоюзу. Цей напрям співробітництва Укоопспілки стає дедалі актуальнішим через підписання у найближчій перспективі Україною
нової посиленої угоди з Євросоюзом (Угоди про асоціацію), яка передбачає подальшу
адаптацію вітчизняного законодавства до європейського.
4) Співпраця з європейськими кооперативними банківськими об’єднаннями,
зокрема Міжнародним об’єднанням народних банків (Confédération Internationale des
Banques Populaires – СІВР) та Європейською асоціацією кооперативних банків
(European Assotiation of Co-operative Bank - ЕАСВ). Міжнародне об’єднання народних
банків об’єднує 2.353 банків у 40 країнах світу з загальною сумою балансу 1,7 трлн
євро. Діяльність цієї банківської групи, найбільшими членами якої є німецька група
Volksbank та австрійська Raiffeisenbank, має суттєвий вплив на розвиток
кооперативного банківського сектору країн Центральної та Східної Європи, його
фінансування та міжнародної інтеграції [14]. Європейська асоціація кооперативних
банків об’єднує 4.500 банківських установ (у тому числі її членами є банки, що є
учасниками СІВР). Як свідчить діяльність цієї організації, кооперативний банківський сектор відіграє важливу роль у процесах інтеграції фінансових ринків ЄС,
координації міжнародної співпраці національних кооперативних систем, підвищення
рівня їх конкурентоспроможності та представлення інтересів на загальноєвропейському рівні. Основними завданнями співпраці банківських установ Укоопспілки
у цьому напрямі мають стати:
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- створення кращих передумов для тісної міжнародної співпраці
кооперативних організацій та підприємств, не відмовляючись при цьому від
випробуваних кооперативних принципів самостійності і особистої відповідальності;
- координація розвитку міжнародного економічного співробітництва між
кооперативними організаціями та підприємствами;
- вступ до єдиного європейського кооперативного банківського інституту;
- сприяння реорганізації і розвитку кооперативної банківської і кредитної
системи;
- інтенсивний обмін знаннями і досвідом з питань банківської справи, ЗЕД,
менеджменту і маркетингу;
- сприяння відкриттю представництв Укоопспілки за кордоном;
- одержання доступу до зарубіжних програм фінансування та технічної
допомоги PHARE, TRANSFORM, TACIS тощо.
Зупинимось детальніше на можливостях та перспективних напрямах
співпраці споживчої кооперації України з окремими кооперативними об’єднаннями
європейських країн. Як показує позитивний досвід, діяльність кооперативних
організацій Європи і, особливо, Австрійського кооперативного Союзу ім. ШульцеДелітцша, відіграла вагому роль у процесах трансформації та розвитку
кооперативних систем в країнах Центральної та Східної Європи. Зокрема це
стосується співпраці у сфері фінансування виробничої і ремісничої сфер (особливо
створення пекарень та кондитерських підприємств, діяльності підприємств з
виробництва будівельних матеріалів), будівництва об'єктів готельного бізнесу,
надання лізингових та консалтингових послуг, трансформації кооперативних
банківських систем Чехії, Словаччини, Угорщини, Польщі та Словенії і сприяння їх
вступу в Міжнародне об'єднання народних банків (CICP) [1].
Аналіз показує, що сьогодні фактично відбувається процес субрегіональної
інтеграції кооперативних систем Центральної Європи (Угорщини, Чехії, Словаччини,
Словенії, Польщі) та Австрійського кооперативного союзу як регіонального
периферійного центру інтеграції. Основними передумовами інтеграції кооперативних
систем у межах даного субрегіону є:
- давні традиції інтеграції в цьому регіоні в межах Австро-Угорської імперії,
а також колишньої РЕВ;
- наявність на даний момент розвинутих зв`язків країн Центральної Європи
між собою, побудованих не на політичній, а на економічній основі;
- високий рівень цивілізованості зв`язків між країнами даного регіону;
- високий ступінь зацікавленості Кооперативного союзу Австрії у розвитку
економічних зв`язків у даному регіоні в умовах посилення конкуренції у сфері
інтеграції та виходу на нові ринки зі сторони Німеччини та інших держав ЄС тощо.
Звернемо увагу на те, що саме стратегія активізації міжнародної інтеграції
кооперативного сектору економіки Австрії стала одним із суттєвих чинників
розвитку кооперативної системи цієї країни.
Можливими напрямами економічного співробітництва на взаємовигідній
основі між споживчою кооперацією України та кооперативними спілками країн
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Центральної та Західної Європи, які забезпечать стійкий розвиток кооперативного
сектора економіки України, визначимо:
- реалізація програми цільового пошуку ділових партнерів для конкретних
інвестиційних проектів, налагодження механізму спільних консультацій у цій сфері;
- створення та діяльність спільних підприємств у сферах високотехнологічного виробництва, надання консалтингових, лізингових та інших видів послуг;
- сприяння реорганізації і розвитку кооперативної страхової, банківської та
кредитної систем споживчої кооперації України, сприяння їх входженню до
європейських банківських та кредитних об'єднань;
- розвиток туристичного потенціалу та туристичної інфраструктури
споживчої кооперації;
- використання передових досягнень та технологій захисту навколишнього
середовища, використання енергозберігаючих технологій та ведення сільського
господарства у країнах ЄС, створення з цією метою венчурно-консалтингового
центру;
- сприяння у вирішенні проблем безробіття, трудової міграції, ре структуризації промислових й сільськогосподарських підприємств та розвитку підприємництва
(у сферах заготівель, переробки сільськогосподарської сировини) у сільській
місцевості та гірських районах України.
Однією з центральних проблем розвитку кооперативних систем Центральної та Східної Європи і, зокрема, України, є нестача фінансових ресурсів. З метою
налагодження довгострокового фінансування для Укоопспілки доцільним є залучення
фінансових ресурсів передусім від інвесторів з кооперативних спілок зарубіжних
країн. При такій формі фінансування, як показав надзвичайно позитивний досвід
кооперативних спілок країн Центральної і Східної Європи, вирішуються можливі
проблеми, пов'язані із статусом суб'єктів з кооперативною формою власності.
Підсумовуючи зазначимо, що в умовах активізації співробітництва України
та ЄС посилюється необхідність проведення широких наукових досліджень, які
дозволять на якісно вищому рівні формувати інтеграційну політику вітчизняної
кооперативної системи та ефективніше визначати стратегію і тактику розвитку
споживчої кооперації в умовах глобалізації. Реалізацію таких програм досліджень
доцільно здійснювати спільно з європейськими кооперативними інституціями із
залученням коштів технічної допомоги Євросоюзу.
Пріоритетним напрямом розвитку кооперативних систем в умовах глобалізації є активізація їх участі у міжнародному кооперативному русі та їх міжнародна
інтеграція. Стратегічною метою розвитку міжнародної інтеграції Укоопспілки є
підвищення ефективності зовнішньоекономічних зв’язків насамперед через участь у
європейському кооперативному русі та системне економічне співробітництво з
кооперативними спілками країн Центральної та Західної Європи.
Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є розробка
механізму та стратегії поглиблення міжнародної інтеграції споживчої кооперації
України в окремих галузях та сферах економіки (міжнародна виробнича кооперації,
лізинг, туризм, інжиніринг, співробітництво у банківській та інноваційній сферах
тощо). Цей напрям досліджень є особливо актуальним та перспективним з огляду на
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можливість впровадження в Україні численних інновацій розвитку кооперативних
організацій та кооперативної моделі господарювання в умовах глобалізації.
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СУЧАСНИЙ СТАН СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
ВОЛИНІ
Проаналізовано сучасний стан розвитку кооперативного руху Волині. Розглянуто
причини занепаду позицій споживчої кооперації в період становлення незалежності
України. Викладено нові форми господарювання в різних галузях, результати їх діяльності
та перспективи розвитку.
Ключові слова: споживча кооперація, кооперативний рух, форми господарювання,
торгівля, ресторанне господарство, заготівлі, сфера послуг, виробництво.
The articles analizes the comtemporary state of the co-operative movement development in
Volyn region. It touches upon the problem of the reasons of the consumer co-operation decline in
the period of Ukrainian independence. The article shows the new forms of management in
different spheres, its activity results and prospects of development.
Key words: consumer co-operation, co-operative movement, forms of management, trade,
restaurant industry, purveyances, services, production.

Мета статті – охарактеризувати діяльність споживчої кооперації Волині в
період становлення незалежності України та на сучасному етапі; дослідити діяльності
окремих галузей споживчої кооперації: торгівлі, ресторанного господарства,
заготівель, виробництва та сфери послуг; провести аналіз балансових показників
споживчої кооперації області, її місце і роль в розвитку регіону.
Тема і мета роботи зумовили використання широкого кола літератури і
джерел, провідне місце серед яких займають збірники документів та архівні джерела.
Це дослідження побудоване на основі показників роботи системи споживчої
кооперації Волині за 2008 рік та 9 місяців 2009 року.
У дослідженні узагальнено та представлено напрямки та шляхи удосконалення господарської діяльності кооператорів Волині.
Історія людства – це історія безперервних пошуків справедливого
суспільства. На цьому шляху було багато невдач, пошуків та утопій. Але були й
відкриття, на першому місці яких є кооперативна ідея.
Відомо, що перші споживчі товариства на території сучасної Волині були
створені в місті Устилуг (1902 р.) та в місті Луцьк (1903 р.). До 1907 року заснування
товариств на Волині мало випадковий характер, але їх поява мала велике значення
для розповсюдження кооперативного руху в майбутньому [7].
Важлива подія в житті споживчої кооперації відбулася в грудні 1939 року.
Нарада окружних представників кооперативних центрів, уповноважених кооперативних спілок і представників споживчих товариств західних областей України
ухвалила об’єднати всі споживчі товариства з Українською спілкою споживчих
товариств.

©

Сашко О. П.

185

Найбільшого розвитку споживча кооперація області досягла на кінець
шістдесятих – початок сімдесятих років минулого століття. В системі було
побудовано багато магазинів, їдалень, ресторанів, оптових баз. Практично в кожному
районі функціонував комплекс торговельного обслуговування населення. Розвитку
набули також виробнича та заготівельні галузі. Повністю були оновлені потужності
хлібопекарської промисловості, виробництв з випуску ковбасних виробів, безалкогольних напоїв, створилася потужна консервна промисловість. Роль споживчої
кооперації в народногосподарському комплексі Волині постійно зростала.
Таким чином, за порівняно невеликий історичний період завдяки підтримці
пайовиків, величезному трудовому вкладу працівників кооперативних організацій і
підприємств у споживчій кооперації була створена потужна багатогалузева
інфраструктура.
На історичному шляху свого розвитку і становлення споживча кооперація
пройшла через різні труднощі і негаразди.
Слід зазначити, що за роки незалежності споживча кооперація Волині, як і
всієї України, пережила не кращі часи. Всі ми пам'ятаємо період гіперінфляції, коли
організації і підприємства залишилися без обігових коштів, було знецінено пайовий
капітал, що призвело до скорочення комерційно-виробничої діяльності, закриття
великої кількості кооперативних об'єктів, стагнації господарсько-фінансової
діяльності значної кількості організацій і підприємств споживчої кооперації. У свою
чергу, це не могло не позначитися на соціальній привабливості системи, її суспільній
значимості.
З'явилася гостра необхідність чіткого визначення правових, економічних та
соціальних основ діяльності кооперації в Україні. Серед перших законів нашої
незалежної держави було прийнято Закон України «Про споживчу кооперацію». Цим
законом, а також і Законом України «Про кооперацію», прийнятим у 2003 році,
визнано право власності споживчої кооперації.
Укоопспілка набула статусу «Центральної спілки споживчих товариств
України», стала єдиним організаційним та методичним центром споживчої кооперації
України.
Сьогодні Укоопспілка як член Міжнародного кооперативного альянсу – це
всеукраїнська господарська організація, яка правовими методами представляє і
захищає інтереси споживчих товариств, спілок, їх членів в органах державної влади
та місцевого самоврядування.
Відродження споживчої кооперації Волині розпочалося з 2002 року. У цей
час система реалізує поступальний розвиток усіх галузей діяльності. Трудовим
колективам вдалося зберегти присутність кооперації у більшості сільських населених
пунктів. До послуг сільських мешканців 499 магазинів, 268 закладів ресторанного
господарства, десятки переробних підприємств, 23 ринки, 241 об’єкт з надання
платних послуг населенню. У галузях діяльності системи зайнято понад 3 тис. осіб.
У грудні 2008 року проведено ХІV з’їзд споживчої кооперації області.
У міжз’їздівський період валовий оборот облспоживспілки зріс у 2,2 рази і
склав за 2008 рік 270 млн. грн.
Загальний обсяг роздрібного товарообороту з урахуванням оборотів
підприємців – працівників системи, з якими укладено договори співпраці, – за 2008
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рік перевищив 180 млн. грн., що у 2,5 рази більше, ніж у 2003 році. За 9 місяців 2009
року досяг 146,5 млн. грн., що на 12% більше, ніж за відповідний період 2008 року, в
тому числі оборот торгової мережі – 103 млн. грн. або на 12,5% більше [4].
За звітний період облспоживспілка зміцнила свої позиції серед споживспілок України і не втратила їх на споживчому ринку регіону. Незважаючи на те, що
наша область посідає передостанню – 24 сходинку за чисельністю населення,
Волинська обласна спілка споживчих товариств утримує 10 місце за загальним
обсягом товарообороту і 3-є – за оборотом ресторанного господарства.
Питома вага споживчої кооперації з продажу продовольчих товарів у
районах області становить майже третину від загального обсягу товарообороту, а в 7
районах перевищує половину.
Аналізуючи показники реалізації товарів за 9 місяців 2009 року, слід
зазначити, що більш високими темпами зростав продаж непродовольчих товарів, їх
питома вага в товарообороті торгової мережі зросла до 15%.
У поточному році кооперативні організації та підприємства Волинської
облспоживспілки працювали над приведенням підприємств торгівлі та ресторанного
господарства до конкурентоспроможного стану. На сьогодні осучаснено 165
магазинів або третину від діючих і 91 заклад ресторанного господарства, що
становить 57% від діючої загальнодоступної мережі. В цьому році на модернізацію та
реконструкцію матеріально-технічної бази було використано 6,6 млн. грн.
Нині в системі діють 16 кооперативних маркетів «ВОКООП», де
запроваджено прогресивні технології обслуговування, налагоджено використання
сучасного електронного торгового обладнання та автоматизованих систем управління
торговими процесами.
Поряд з тим, є ще доволі резервів для нарощування товарообороту. Більшої
уваги потребують питання розширення та активізації продажу населенню товарів
технічно складного асортименту, ювелірної продукції, друкованих видань.
Необхідно підвищувати конкурентоспроможність та ефективність роботи
кожного торговельного підприємства, формувати єдину для всієї системи споживчої
кооперації області маркетингову політику, проводити маркетингові дослідження.
Для централізованого товаропостачання роздрібної торгової мережі в
області проведено послідовну роботу із встановлення повноцінного гурту на Луцькій
міжрайбазі. Обсяг оптового обороту склав за 9 місяців 2009 року 19 млн. грн., в
тому числі по Луцькій міжрайбазі – 16 млн. грн. Через кооперативну оптову ланку
надходить у роздріб третина усіх товарів.
Централізоване постачання товарів у торговельну мережу з обласного гурту,
використання переваг споживчої кооперації як цілісної структури унеможливило
некерованість у цьому процесі. Модернізуючи торговельну мережу, необхідно і
надалі підвищувати роль кооперативної оптової ланки.
Однією з найбільш перспективних галузей споживчої кооперації Волині
залишається ресторанне господарство. За 9 місяців 2009 року обсяг обороту
ресторанного господарства по системі склав 43,5 млн. грн. або на 11% більше, ніж у
попередньому році.
Першочерговим завдання в ресторанному господарстві на сьогодні
залишається модернізація і реконструкція його закладів, підвищення ефективності
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використання потужностей наявних підприємств, оформлення оригінальних інтер’єрів, переоснащення сучасним технологічним обладнанням та створення відповідних
умов для культурного відпочинку населення.
Кооператорам області необхідно повсюдно активізувати такі форми обслуговування населення, як проведення виставок-продажу кулінарної та кондитерської
продукції, ярмарків, виїзди на ринки та в місця масового відпочинку. Крім отримання
додаткового обороту, ці заходи будуть сприяти рекламі підприємств ресторанного
господарства.
Споживча кооперація області, крім традиційних галузей, розвиває і новий
для себе напрям – сферу послуг. Сьогодні підприємства системи надають 47 різних
видів платних і побутових послуг на 196 кооперативних об’єктах. За січень-вересень
надано платних послуг населенню майже на 6 млн. грн.
У подальшому кооператорам слід постійно працювати над підвищенням
конкурентоспроможності об’єктів побуту, при цьому забезпечити їх раціональне
розміщення, розвивати платні послуги з переробки давальницької сировини, ремонту
взуття, годинників, побутової техніки.
Постійно у полі зору правління облспоживспілки – робота і розвиток
кооперативних ринків. Нині в системі діє 23 ринки, на яких облаштовано 13800
торгових місць. На модернізацію та реконструкцію ринків постійно спрямовуються
кошти облспоживспілки, проте їх недостатньо. Тому необхідно зосередитись на
предметній і копіткій роботі з підприємцями, активно залучати їх кошти для
створення на ринках постійних робочих місць.
Важлива роль у поповненні товарних і сировинних ресурсів належить галузі
заготівель. Кооперативними організаціями області закуплено різних сільгосппродуктів і сировини на 20 млн. грн., що на 8 % більше, порівняно з відповідним
періодом минулого року.
Для забезпечення ринків збуту продукцією, що заготовлюється, організації і
підприємства споживчої кооперації постійно беруть участь у тендерних торгах.
Реалізовано бюджетним організаціям продукції заготівель майже на 12 млн. грн.
Три райспоживспілки (Камінь-Каширська, Маневицька та Любешівська)
постійно беруть участь і виграють торги в тендерах на закупівлю послуг з організації
харчування дітей, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які
щорічно проводить Міністерство праці та соціальної політики України.
На матеріально-технічній базі Ковельської заготзбутбази концентрується
сільгосппродукція і сировина з метою забезпечення поставки їх на внутрішній ринок
та експорт. За минулий рік поставлено на експорт продукції на 3,8 млн. грн.
Для поліпшення організації заготівель, з урахуванням змін, що відбулися у
виробничих відносинах на селі, загостренням конкуренції на ринку сільгосппродукції, необхідно досягти ефективного використання діючої інфраструктури
заготівельної галузі.
Суттєву увагу правління приділяє розвитку галузі виробництва. За 9 місяців
поточного року вироблено промислової продукції на 7,5 млн. грн., що на третину
більше, ніж за відповідний період минулого року.
Позитивним є те, що відновлено переробку овочів. У цьому році засолено 12
тонн огірків, 12 тонн помідорів. Цією продукцією забезпечуються бюджетні орга188

нізації, вона реалізовується через роздрібну мережу та підприємства ресторанного
господарства.
Підприємство «Кооператор» Камінь-Каширської райспоживспілки здійснює
відгодівлю свиней. Високим приростам живої ваги тварин сприяє і те, що колектив
орендує 5 гектарів сільськогосподарських угідь. На підприємстві є худобозабійний
пункт, ковбасний цех, холодильник місткістю 25 тонн. Лише в цьому році до
роздрібної мережі і підприємств ресторанного господарства відправлено 33 тонни
ковбасних виробів.
Проте в кооперативному виробництві залишаються проблеми. Незважаючи
на те, що галузь забезпечує приріст обсягів у вартісному обчисленні, випуск
більшості видів продукції в натуральних показниках зменшується.
На сьогодні окремі кооперативні організації припинили виробництво хліба і
хлібобулочних виробів, ковбасних виробів, безалкогольних напоїв, рибної продукції.
Поряд з тим, у системі є вдосталь резервів для нарощування обсягів
виробництва та реалізації продукції власного виробництва. Необхідно працювати над
розширенням асортименту, підвищенням якості та належним оформленням продукції,
її рекламою. Для цього необхідно переоснащувати підприємства сучасним
обладнанням.
У Волинській облспоживспілці працює обласна контрольно-виробнича
лабораторія, яка забезпечує райспоживспілки і районні споживчі товариства, їх
підвідомчі виробничі підприємства необхідною нормативною документацією,
проводить лабораторні дослідження і здійснює контроль якості і безпечності
продукції. Крім цього, на виробничих підприємствах створено і атестовано 5
лабораторій.
Робота кооператорів Волині була спрямована на підвищення ефективності
господарювання та зміцнення фінансового стану кооперативних організацій та
підприємств.
У системі активно запроваджуються та вдосконалюються елементи фінансового менеджменту як обов’язкової умови забезпечення ефективного господарювання. В організаціях і підприємствах щомісяця аналізуються доходи, витрати та
фінансові результати від господарської діяльності та від здачі майна в оренду.
Впроваджуються системи обробки інформації з використанням сучасних комп’ютерних технологій та систем електронного обміну даними.
Внаслідок вжитих заходів прибуток за 9 місяців поточного року склав 2,6
млн. грн. Позитивного фінансового результату досягнуто всіма районними
кооперативними організаціями в усіх галузях діяльності.
Ефективна багатогалузева діяльність споживчої кооперації в нових
економічних умовах можлива лише при здійсненні цілеспрямованої кадрової
політики на всіх рівнях управління [3].
В області склалася певна система освіти. Молодших фахівців готує Луцький
кооперативний коледж як відокремлений підрозділ Львівської комерційної академії.
В Інституті післядипломної освіти академії та Полтавському університеті споживчої
кооперації постійно проходять підвищення кваліфікації кооператори Волині. В
облспоживспілці відпрацьовано систему навчання спеціалістів усіх ланок на
щоквартальних семінарах-нарадах.
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Сьогодні розвиток системи відбувається в межах нової моделі, у якій
органічно поєднані кооперативні принципи, ринкові механізми і підприємницькі методи господарювання.
У контексті нинішньої економічної ситуації, що склалася в умовах світової і
національної фінансової кризи, зусилля правлінь споживспілок і споживчих товариств, колективів кооперативних організацій і підприємств необхідно спрямовувати
на нарощування обсягів діяльності, забезпечення рентабельної роботи господарюючих суб’єктів, соціальний захист членів і працівників споживчих товариств,
збереження цілісності і єдності споживчої кооперації. Необхідно негайно запровадити жорсткий режим економії витрат обігу та виробництва, зокрема транспортних
витрат, витрат на утримання приміщень.
Незважаючи на податковий тиск, жорстку, а нерідко і недобросовісну
конкуренцію приватно-комерційних структур, споживча кооперація області продовжує нарощувати обсяги діяльності, розвиває заготівлі та виробництво, поповнює
споживчий ринок товарами народного споживання, забезпечує зайнятість широких
верств населення, сприяє соціальному і культурному розвитку села.
Цілеспрямована робота з реформування кооперативних взаємовідносин і
відродження реального власника в особі пайовика, удосконалення організаційної
структури системи дасть змогу забезпечити ефективне господарювання кооперативних організацій і підприємств області.
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АГРАРНА РЕФОРМА НА ВОЛИНІ І КООПЕРАЦІЯ:
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ
ІСТОРИЧНОГО ДОСВІДУ
Аналізується процес реалізації аграрної реформи у Волинській області в 1995-2005 рр.
та стан розвитку сільськогосподарської кооперації, подаються приклади з історії
кооперативного руху в середовищі волинських селян у 20-30-х рр. ХХ ст., які свідчать про
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його господарську ефективність. Це може послугувати для визначення основних напрямів,
ідейних та організаційних засад кооперативного будівництва в аграрному секторі на
сучасному етапі.
Ключові слова: аграрна реформа, сільське господарство, селяни, товаровиробники,
кооперація, кооператив.
The article deals with the process of realization of the aqrarian reforms in the Volyn reqion
and the state of aqricultural cooperation development. The futhor provides the examples from the
history of cooperation movement among peasentry in 20 – 30-ies of the 20-th cent., which
illustrate its economic effectiveness. The conclusions can be important for workinq out the main
ways of ideoloqical and structural basis of cooperatinq process at the modtrn staqe.

Постановка проблеми цієї публікації зумовлена її науковим та практичним
значенням. В науково-теоретичному плані вивчення аграрної історії України і її
окремих регіонів та аналіз сучасного стану аграрного сектора дають можливість
виявити об’єктивні закономірності та певні особливості його розвитку, що важливо
для розуміння історичного процесу в цілому. З практичної точки зору важливість
проблеми полягає у можливості використання власного історичного досвіду для
пошуку ефективних шляхів реформування сільського господарства на сучасному
етапі і подолання в ньому кризових явищ.
Серед попередніх досліджень, в яких частково порушувалася ця проблема,
зокрема розглядалося питання розвитку сільськогосподарської кооперації на Волині у
20-30-х рр. ХХ ст., варто відзначити праці С. Гелея, Г. Приходи, Я. Шабали [1] та
інші. Проблема розвитку сільськогосподарської кооперації на Волині в умовах аграрної реформи періоду незалежності України на сьогодні практично не досліджувалася.
Пропонована публікація має на меті проаналізувати хід реформування
волинського села на сучасному етапі та в загальних рисах показати роль і місце
кооперації у цьому процесі, на прикладі 20-30-х рр. ХХ ст. показати ефективність та
масштаби кооперативного будівництва у волинському селі, що дає підстави для
більш детального вивчення власного історичного досвіду і використання його для
визначення стратегічних орієнтирів у розвитку аграрного сектора на сучасному етапі.
Волинське село, як і все сільське господарство України, перебуває в стані
реформування, яке розпочалося практично ще на межі 90-х років минулого століття.
Основний зміст реформ – демонтаж колишньої колгоспно-радгоспної системи і
створення господарств різних типів і форм, які базувалися б на приватній власності
на землю та засоби виробництва.
У процесі реформування аграрного комплексу Волині можна виділити два
головні етапи: перший – друга половина 90-х рр. минулого століття, другий – 20002005 рр. На першому етапі основним поштовхом до реформи став Указ Президента
України «Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері
сільськогосподарського виробництва» від 10 листопада 1994 р. В указі зазначалося,
що «приватизація земель, які перебувають у користуванні сільськогосподарських
підприємств і організацій є першочерговим заходом у здійсненні земельної реформи
в Україні» [2]. Основними ключовими положеннями були такі:
- земля, яка перебувала в користуванні колективних сільськогосподарських
підприємств (КСП), передавалася їм тепер у власність, тобто передбачалось
роздержавлення землі;
191

- земля, передана у власність КСП, ділилася на земельні частки (паї) і кожен
член господарства міг отримати сертифікат на право приватної власності на свій пай;
- власник паю міг вільно розпорядитися ним (продати, подарувати, обміняти
тощо). Крім того, кожен член КСП отримав право безперешкодно вийти з нього, та
одержати безкоштовно у приватну власність свою частку землі (пай), що
засвідчувалося державним актом на право приватної власності на землю.
Цей указ стимулював створення індивідуальних господарств, оскільки
селяни почали виходити з КСП зі своїми паями та господарювати на них. У цей час
було створено ряд спеціальних структур та організацій, які займалися безпосередньо
розпайовуванням КСП. Так, із 1996 р. в області починає працювати корпорація
«Ронко», яка за чотири роки реформувала 64 господарства (переважно в Луцькому
районі), 14 господарств було реформовано за участю місцевого представництва
Міжнародної фінансової корпорації «МФК» [3]. До осені 1996 р., як зазначив
тодішній голова облдержадміністрації Б. Клімчук в інтерв’ю газеті «Волинь», у
Волинській області було реформовано 355 колгоспів з 358 [4]. Проте в цілому процес
затягувався, супроводжувався накопиченням проблем економічного та соціального
характеру. Отримавши сертифікати на земельні та майнові паї, селяни не завжди
знали, як ними ефективно розпорядитися. Більшість із них віддавали паї в оренду
новоствореним агроструктурам або фермерам на невигідних умовах, частина
намагалася налагодити власне господарство, що в тодішніх умовах було зробити
вкрай важко.
Слід зауважити, що на цьому етапі окремі господарники області починають
звертатися до власного історичного та світового досвіду господарювання і пропагують ідею кооперування сільських товаровиробників. Та й на загальнодержавному
рівні цей шлях розглядається як можлива альтернатива старій системі. Поступово під
нього починає закладатися правничо-нормативна база і у липні 1997 р. було прийнято
Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію», який визначив правові,
організаційні, соціальні та економічні умови діяльності кооперативів та об’єднань в
сільському господарстві [5]. Проте через брак досвіду організації кооперативів та
безініціативність селян кооперативний рух на цьому етапі не набув значного
поширення.
На другому етапі каталізатором реформування земельних відносин став
Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування
аграрного сектора економіки» від 3 грудня 1999 р. Цей указ передбачав реформування протягом грудня 1999 – квітня 2000 р. колективних сільськогосподарських
підприємств на засадах приватної власності на землю та майно. Згідно з указом всім
членам колективних сільськогосподарських підприємств надавалося право вільного
виходу з цих підприємств із земельними частками (паями) і майновими паями та
створення на їх основі приватних (приватно-орендних) підприємств, селянських
(фермерських) господарств та інших типів господарств, заснованих на приватній
власності [6]. У ході реалізації цього указу у Волинській області станом на 2003 р.
було виділено сертифікати на земельний пай 220,4 тис. власникам, на майновий пай –
234,1 тис. власникам. На 2003 р. було оформлено 145 тис. державних актів на право
власності, 61,8 тис. перебували на стадії розробки [7]. Понад 140 тисяч власників
земельних паїв передали землю в оренду новоствореним сільськогосподарським
формуванням.
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Таким чином, колгоспно-радгоспну систему в області було демонтовано і
нині основних сільськогосподарських виробників аграрного сектора Волині можна
згрупувати у дві категорії: сільгосппідприємства та господарства населення.
Сільськогосподарські підприємства – це самостійні статутні об’єкти, які
мають право юридичної особи та здійснюють виробничу діяльність у галузі
сільського господарства з метою одержання прибутку. Нині до цієї категорії належать
такі підприємства: [8].
Таблиця 1
Кількість діючих підприємств у сільському господарстві за організаційноправовими формами господарювання у 2005 році
У відсотках до загальної
Види підприємств
Одиниць
кількості
Всього підприємств
1023
100,0
Виробничі кооперативи
214
20,9
Господарські товариства
135
13,2
Державні підприємства
8
0,8
Фермерські господарства
538
52,6
Підприємства інших форм
50
4,9
господарювання
Як бачимо, на цей час після фермерських господарств виробничі
сільськогосподарські кооперативи в загальній структурі сільгосппідприємств за
чисельністю посідали друге місце. Окремі з них демонстрували хороші результати
господарювання. Наприклад, сільськогосподарський виробничий кооператив «Вільна
Україна» (голова – В. Шкарадюк) в Іваничівському районі, маючи 13% районних
запасів ріллі, виробляв 19% зерна, 41% цукрового буряка, 37% молока, 41% м’яса [9].
Проте переважна більшість кооперативів не змогли налагодити ефективне господарювання і станом на 2005 р. серед господарств цієї категорії були збитковими 57,2%
[10]. Основними чинниками, які не дозволили повною мірою реалізувати потенціал
сільськогосподарської кооперації у Волинській області, були слабка популяризація
кооперативних ідей, відсутність в місцевих кооператорів організаційного та господарського досвіду, недостатня підтримка з боку держави та місцевих органів влади.
Сьогодні на Волині основними сільськогосподарськими товаровиробниками
є індивідуальні господарства населення. У 2005 р. їх нараховувалось понад 183 тис. і
середня площа такого господарства становила 3,22 га [11]. Крім того, майже 50 тис.
господарів приєднали до особистих господарств належні їм земельні паї і
господарюють самостійно без реєстрації як юридична особа [12]. У 2000 р. їх частка у
виробництві продукції сільського господарства в області становила 78,4%, у 2001 р. –
80,3%, у 2002 р. – 80,9%, у 2003 р. – 80,7%, у 2004 р. – 77,1% [13]. Проте і селянам
стає дедалі важче самотужки долати фінансові та господарські труднощі.
Надзвичайно низькі ціни на сільськогосподарську продукцію, з одного боку, та
непомірно високі ціни на інвентар, насіння, добрива, техніку і паливо-мастильні
матеріали, з іншого, робить їх господарювання низькорентабельним, а то й збитковим.
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У цій ситуації волинським селянам може зарадити кооперування, адже
об’єднавшись вони швидше зможуть подолати нинішні труднощі, у чому нас
переконує історичний досвід 20-30-х рр. ХХ ст.
У 1921-1939 рр. Волинь перебувала в складі Польщі. У цей період
волинське село також стало об’єктом реформування. Аграрна реформа, яку проводив
польський уряд, передбачала перерозподіл земельного фонду шляхом обмеження
великого земельного володіння і створення нових самостійних та доповнення
малоземельних господарств, удосконалення землекористування. Реформування
сільського господарства мало здійснюватися на засадах приватної власності на землю
та засоби виробництва, різноманітності типів і розмірів господарств. (Такі ж засади
декларує і нинішня аграрна реформа). Отримавши у власність землю, суб’єкти
господарської діяльності стали незалежними у виборі форм і методів господарювання, отримали змогу вільно розпоряджатися своєю продукцією, що дозволило
відчути себе господарем, посилило мотивацію до ефективного господарювання та до
співпраці з іншими на основі взаємної користі. Це все об’єктивно підштовхувало їх
до кооперування. Як більші, так і дрібніші господарства розглядали кооперацію як
важливий засіб вирішення багатьох господарських та фінансових проблем,
можливість піднесення ефективності господарювання та покращення добробуту.
У 1920-1930-х рр. кооперація охопила практично всі сфери, пов’язані із
виробництвом, переробкою та збутом сільськогосподарської продукції, забезпеченням селян необхідними товарами, кредитуванням виробників і т.д.
Упродовж 20-х років ХХ ст. на теренах Волинського воєводства було
створено понад 200 кооперативів. В організаційному плані волинські кооперативи
підпорядковувалися двом ревізійним союзам – Варшавському і Львівському
Ревізійному Союзу Українських Кооперативів (РСУК). До останнього належало
більше половини українських кооперативів Волині.
На цей час найбільш поширеними кооперативними об’єднаннями були
ощадно-позичкові, сільськогосподарсько-торговельні, рільничі, кооперативні молочарні. На 1929 р. у Волинському воєводстві існували такі кооперативні організації
[14]:
Таблиця 2
Кількість кооперативних спілок у Волинському воєводстві станом на 1929 р.
Повіти
Дубенський
Горохівський
Костопільський
Ковельський
Кременецький
Любомльський
Луцький
Здолбунівський
Ровенський
Володимирський
РАЗОМ:

Види кооперативних спілок
ощаднорільничомолочарні
рільничі
позичкові
торговельні
30
2
–
–
18
3
–
–
15
4
–
–
24
4
–
–
37
5
1
–
10
1
1
–
34
9
1
2
16
3
1
1
19
4
–
–
18
1
1
1
221
36
5
4
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всього
32
21
19
28
43
12
46
21
23
21
266

Загальна кількість членів кооперативних об’єднань на цей час становила
45995 осіб. Переважну більшість в них становили селяни – 90,8% [15]. До найбільш
активних можна віднести кооперативи «Добрий сіяч» (99 осіб) у с. Воротнів,
«Українська вигода» (37 осіб) у с. Лище Луцького повіту, «Наше добро» (62 особи) у
с. Лище Ковельського повіту, «Селянська сила» (68 чол.) у с. Підбереззя
Горохівського повіту, «Труд» (99 осіб) у с. Завидів Володимирського повіту та інші.
Найбільш поширеними в цей час були ощадно-позикові кооперативи. Це
можна пояснити тим, що у цей період розпочинається активна перебудова земельного
устрою: парцеляція, комасація наділів, що вимагало значних фінансових витрат
(купівля землі, витрати пов’язані з перенесенням господарських та житлових
приміщень і т. д.). Щодо участі в них різних категорій селян, то часто в радянський
історичній науковій літературі знаходимо твердження, що кооперативні організації
об’єднували найбільш заможні господарства. Статистика свідчить, що в кооперативах
господарства понад 50 га становили лише 0,7%, господарства площею 20-50 га –
3,1%, господарства 5-20 га – 42,1%, господарства до 5 га – 54,1% [16]. Це
пояснюється тим, що кооперативні об’єднання слугували справі захисту економічних
інтересів дрібніших товаровиробників, тобто тих, хто найбільше відчував у цьому
потребу.
У 30-ті роки кооперативний рух продовжує зростати, охоплювати ширші
сфери, пов’язані з кредитуванням виробників, виробництвом, переробкою та збутом
сільськогосподарської продукції, забезпеченням села промисловою продукцією,
реманентом, добривом і т. д. Як видно із статуту окружного молочного кооперативу у
Кременці, метою кооперації у цей час було піднесення господарств членів
кооперативу через збільшення та покращення якості продукції, організацію вигідного
збуту, спільне ведення підприємницької діяльності. Станом на 31 грудня 1934 р. на
Волині було утворено 526 сільськогосподарських кооперативів, які існували в рамках
союзу, і 34 кооперативи було засновано поза союзом сільськогосподарських
кооперативів. Кількість населення, охопленого кооперативами, становила 89 763
особи (з них 93% – селяни). Оборотний капітал волинських кооперативів становив
17 663 390 злотих [17].
За період з 1929 по 1934 р. удвоє збільшується кількість сільськогосподарсько-торговельних кооперативів, які об’єднували на 1 листопада 1935 р. 988
членів. Найбільш дієвим кооперативом цього профілю був кооператив «Самодопомога» в Луцьку, який нараховував біля 300 членів. Активно відбувається процес
створення сільськогосподарської споживчої кооперації, що об’єднала у своїй
організації 14 840 осіб, переважно дрібних сільськогосподарських виробників – 98%
від загальної кількості [18].
На кінець 1934 р. на території Волинського воєводства існували такі
кооперативи [19]:
Слід зауважити, що ці кооперативи входили до Окружного союзу в Луцьку.
Крім того, у воєводстві нараховувалось біля 100 кооперативних утворень, які не були
членами цього союзу.
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Таблиця 3
Кількість кооперативних спілок у Волинському воєводстві станом на 1934 р.
Кількість кооперативів
Повіти
ощаднос/гс/гмолоінші всього
позичкові торговельні споживчі чарські
Луцький
Кременецький
Ковельський
Дубенський
Ровенський
Горохівський
Володимирський
Костопільський
Здолбунівський
Любомльський
Сарненський

40
41
25
38
23
15
19
15
16
11
9

1
1
1
1
3
1
1
–
1
–
–

42
30
36
14
30
35
19
6
1
3
1

19
4
5
11
8
5
1
3
4
3
2

3
2
–
–
–
–
1
1
1
–
–

105
78
67
64
64
56
41
25
23
17
12

РАЗОМ

252

10

217

65

8

552

Основними перешкодами для розвитку волинських кооперативних організацій були брак власних коштів, недостатній розвиток комунікацій, віддаленість від
великих торгово-промислових центрів, брак належного досвіду в організації
кооперування.
Незважаючи на ці труднощі, кількість кооперативів зростає з року в рік. На
початок 1938 р. у Волинському воєводстві їх діяло 577, з них 228 – ощадно-позичкові,
92 – молочарські, 231 – споживчі, 11 – сільськогосподарсько-торговельні, 15 – інших
профілів. Загальна кількість членів цих кооперативів становила 130 тис. осіб
Оборотний капітал кооперації на цей час становив 19 196 000 злотих [20].
У сфері споживчої кооперації хорошу динаміку та показники демонстрував
волинський кооперативний союз «Гурт» (1934-1939 рр.). Станом на 1939 р. він
об’єднав 40 кооперативних осередків – «районівок», в яких налічувалося 24 000
членів. Їх обслуговували 140 сільських та міських крамниць [21].
Таким чином, у міжвоєнний період на Волині значного поширення набули
різні види сільськогосподарської кооперації. Це можна пояснити тим, що кооперація
на практиці довела свою ефективність, оскільки стала дієвим захистом економічних
інтересів сільських товаровиробників, сприяла піднесенню ефективності господарювання і, відповідно, добробуту селян, завдяки значній культурно-просвітницькій
роботі підвищувала культуру господарювання. Тому не викликає сумніву те, що і в
нинішніх умовах вона може успішно виконувати зазначені функції.
Слід зазначити, що ідею кооперування сільських товаровиробників на
сучасному етапі підтримують багато волинських селян та фермерів. Особливо
актуальним є питання створення обслуговуючих кооперативів, які б надавали
допомогу селянам у виробництві, переробці та збуті сільськогосподарської продукції.

196

У цьому напрямі вже зроблені перші кроки і на Волині зареєстровано понад 30 таких
кооперативів.
На урядовому рівні також приймається багато рішень, покликаних сприяти
розвитку сільськогосподарської кооперації. З останніх варто виділити постанову
Кабінету Міністрів України № 557 від 3. 06. 2009 р. «Про затвердження державної
цільової економічної програми підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на період до 2015 року» [22].
Таким чином, як свідчить наш власний історичний досвід, як показують
окремі успішні кроки кооперативного будівництва на сучасному етапі, сільськогосподарська кооперація на Волині має у собі значний потенціал. Вона може суттєво
прискорити процес виходу аграрного сектора з кризового стану, посприяти піднесенню ефективності сільськогосподарського виробництва, покращенню добробуту
сільських трудівників. Проте для цього треба докласти чимало зусиль. Основними
заходами, які посприяють прискоренню розвитку сільськогосподарської кооперації,
мають бути наступні:
- розробка сучасних ідеологічних та організаційних основ кооперативного
будівництва на селі;
- створення ефективної нормативно-правничої бази для діяльності
кооперативів;
- активна пропаганда кооперативної ідеї на основі власного та зарубіжного
історичного досвіду;
- підготовка достатньої кількості фахівців у сфері менеджменту
сільськогосподарської кооперації;
- цілеспрямована фінансова і матеріальна підтримка з боку держави та
місцевих органів влади.
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СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА В СИСТЕМІ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ
ТОВАРИСТВ
Проаналізовано стан ресторанного господарства в системі Волинської обласної спілки
споживчих товариств, подано дані про сучасну мережу, запропоновано шляхи оптимізації
діяльності підприємств.
Ключові слова: підприємство ресторанного господарства, облспоживспілка, конкурентоспроможність, кооперація.
The state of restaurant economy is analysed in the system of Volin regional union of consumer
societies, information is given about a modern network, the ways of optimization of activity of
enterprises are offered.
Key words: enterprise of restaurant economy, Volyn regional union of consumer societies,
competitiveness, cooperation.

На сучасному етапі розвиток підприємств ресторанного господарства (ПРГ)
в системі Волинської обласної спілки споживчих товариств (ОСС) тісно пов’язаний з
існуванням потреби людини у відпочинку та економічними процесами. Дослідження
цієї проблеми необхідне для визначення подальших шляхів розвитку не тільки ПРГ, а
й всього кооперативного руху Волинської області. Порушені питання мають
теоретичне й практичне значення для розвитку рекреаційно-туристського комплексу
Волинської області.
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Теоретичні дослідження організації обслуговування у ПРГ, в тому числі їх
класифікацію, здійснювали Г. Т. П’ятницька [4], Н. О. П’ятницька [3]. В. В. Архипов
дослідив проблеми організації ресторанного господарства [1]. Особливості організації виробництва і обслуговування на підприємствах громадського харчування
з’ясовано у праці В. Д. Карпенко [2]. Ці дослідження проводились головним чином на
загальнодержавному рівні. Проте на регіональному рівні, зокрема у Волинській
області, такого роду дослідження відсутні. Тому дослідження сучасних тенденцій
розвитку стану ресторанного господарства Волинської області нами з’ясовано
вперше.
Пропоноване дослідження ґрунтується на основі даних Управління оптовороздрібної торгівлі, ресторанного господарства, платних послуг та цін Волинської
обласної спілки споживчих товариств.
Тому метою дослідження є аналіз сучасного стану ресторанного господарства в системі Волинської ОСС, їх структури та оптимізації.
Зі здобуттям незалежності якісні перетворення в економіці України
зумовили складні структурні зміни в усіх галузях економіки [3]. В умовах складної
економічної ситуації, великої конкуренції підприємства ресторанного господарства
одними з перших перейшли повністю на ринкові відносини, внаслідок чого докорінно
змінилася структура власності – з’явилася велика кількість закладів з колективною
формою власності, значно зросла мережа ресторанів, закладів швидкого обслуговування і загальнодоступних закладів ресторанного господарства в цілому [4].
Дослідження ПРГ Волинської ОСС, зважаючи на складну економічну ситуацію, є
необхідним для визначення шляхів подальшого розвитку, удосконалення його
організації та функціонування.
Основна увага в ресторанній справі приділяється споживачам, тому
розвиток ПРГ у системі кооперації відбувається в умовах:
– транзитного розміщення регіону, що зумовлює транспортну доступність;
– оптимального, порівняно з іншими регіонами, стану довкілля;
– постійної потреби населення в послугах харчування;
– зайнятості населення в даній галузі.
За даними Управління оптово-роздрібної торгівлі, ресторанного господарства, платних послуг та цін Волинської ОСС станом на 01.10.2009 р. у системі
функціонувало 361 заклад ресторанного господарства, в т. ч. 241 заклад загальнодоступної мережі і 120 шкільних та інших їдалень, роздаткових пунктів (рис. 1).
Основну частку ПРГ складають їдальні (42,3 %), проте ці заклади є
соціально орієнтованими, а тому обслуговують учнів загальноосвітніх шкіл районів,
постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Серед загальнодоступних для
широкого кола споживачів закладів ресторанного господарства найбільшою
популярністю користуються кафе, бари, закусочні.
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ресторани; 4%
кафе; 16,10%
їдальні; 42,30%
бари; 18,00%

буфети; 4,30%
кафетерії;
1,80%

закусочні;
13,50%

Рис. 1. Структура підприємств ресторанного господарства у системі Волинської
обласної спілки споживчих товариств на 01.10.2009 р.
Встановлено, що за період 1995-2009 рр. середньорічні темпи зміни
основних кількісних показників розвитку ПРГ Волинської облспоживспілки
характеризуються переважно від’ємними значеннями. Недоліки ресторанної справи,
які заважають у просуванні на ринок національної пропозиції послуг харчування,
полягають насамперед у застарілій матеріально-технічній базі, яка не відповідає
вимогам часу, недостатності фінансування кооперативних закладів та низькій
конкурентоспроможності підприємств, розташованих в сільській місцевості [2].
Проблема оновлення матеріально-технічної бази у системі споживчої кооперації
сьогодні стоїть дуже гостро, оскільки це чинник забезпечення ефективного
економічного зростання і перспективної конкурентоспроможності. Масштаб завдань,
які поставлені перед Волинською ОСС, залежить від наявних ресурсів і стратегічного
планування. Тому було розроблено стратегічну мету розвитку закладів ресторанного
господарства, а саме оптимальний, довгостроковий розвиток та отримання прибутку.
Не обділена увагою і підготовка України до Євро – 2012, що є позитивним
стимулом для покращення діяльності ПРГ облспоживспілки, особливо закладів,
розташованих при автошляхах, адже Волинська область має транскордонне
розташування.
Саме тому актуальним є розвиток і підйом закладів ресторанного
господарства до конкурентоспроможного рівня (табл.1).
Більшість ПРГ до конкурентоспроможного стану реконструйовано у 20052008 рр. Станом на 01.10.2009 р. частка ПРГ, приведених до конкурентного стану,
становила 61,7 %, у 2010 р. планується досягти показника 75 %.
Ефективність діяльності підприємств харчування ґрунтується на прагненні
підвищити рівень культури обслуговування. Для цього ПРГ системи Волинської ОСС
нами запропоновано наступне:
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Таблиця 1
Приведення закладів ресторанного господарства до конкурентоспроможного
стану по системі Волинської облспоживспілки (на 01.10.2009 р.)

частка осучаснених
ПРГ до діючої
мережі, на 1.10. 09

приведено до
конкурентного стану

ВСЬОГО

к-ть діючих ПРГ на
1. 10. 09

Загальнодоступна мережа ресторанного господарства (діюча)

4

80,0

10

62,5

1

Володимир-Волинська

7

4

2

Горохівська

23

10

3

Іваничівське

9

1

4

Камінь-Каширська

68

7

5

Ківерцівська

28

5

6

Ковельська

12

3

7

Локачинське

5

4

8

Луцька

19

11

9

Любешівська

43

6

10

Любомльська

10

4

4

100

11

Маневицька

59

3

3

20,0

12

Ратнівська

27

6

1

6

70,0

13

Рожищенська

14

5

1

5

100

14

Старовижівська

7

2

1

3

15

Турійське

8

5

4

83,3

16

Шацьке

8

2

2

40,0

17

Кооперативний
коледж

1

18

Берестечко ринок

1

19

ВолодимирВолинський ринок

1

20

Горохівський ринок

1

1

1

100

21

Ковельський ринок

1

1

22

Ринок ОСС

7

2

23

Нововолинський
ринок

2

Всього

361 *

82

2009

Назва РСС, РСТ

2005 –
2008

№
п/п

2

2

100

7

46,7

5

50,0

3

42,9

4

80,0

1

8

70,6

1

6

100

3

100

10

2

100

92

61,7

* ВСЬОГО 361 заклад ресторанного господарства, в т. ч. 120 шкільних та інших їдалень.

Нову політику якості «Прагнути всеохоплюючої якості у всьому, що
виробляємо». Це можна досягти шляхом: забезпечення надійності та спроможності
виробничих процесів; впровадження програми постійного вдосконалення.
Нову стратегію «Чим кращий сервіс надамо споживачам, тим більший
прибуток отримаємо». Пріоритети в досягненні стратегії:
- досягнення прибутковості у співпраці з кожним споживачем;
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- забезпечення споживачів кращим сервісом, ніж у конкурентів (якість
страв, швидкість виконання замовлення, додаткові послуги);
- організація діяльності на випередження конкурентів.
Отже, у структурі ПРГ системи Волинської ОСС переважають їдальні, бари
та кафе. По території області мережа ПРГ у системі кооперації розміщена
нерівномірно. Найбільше їх зосереджено у Луцькій, Камінь-Каширській, Горохівській, Маневицькій, Ківерцівській, Ратнівській райспоживспілках. Таким чином,
сучасний розвиток ПРГ системи кооперації має великі перспективи та дозволяє
зайняти гідне місце на ринку послуг харчування Волинської області. Подальшим
етапом у досліджені ПРГ Волинської області вважаємо часово-просторовий аналіз
розвитку ресторанного господарства регіону.
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СТАН ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ЗАГОТІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
У статі представлено дослідження стану заготівельної галузі споживчої кооперації
та визначено шляхи підвищення її ефективності.
Ключові слова: заготівельна галузь, споживча кооперація, сільськогосподарська
кооперація, інтеграція, кооператив.
N. Beyduk. Condition and ways of increase of efficiency of procuring branch of consumers'
co-operative society.
In article researches of a condition of procuring sphere of consumers' co-operative society
are presented and ways of increase of its efficiency are defined.
Key words: procuring branch, consumers' co-operative society, agricultural cooperation,
integration, co-operative society.

Підвищення рівня забезпечення продуктами харчування внутрішнього
ринку України, зміцнення продовольчої безпеки країни залежать від ефективності
діяльності усіх ланок інфраструктури національного продовольчого ринку, де вагоме
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місце належить системі споживчої кооперації України. Важливим напрямом
розбудови аграрного сектору економіки є розвиток заготівельної галузі споживчої
кооперації. На сьогодні 70 відсотків сільськогосподарської продукції виробляється в
особистих селянських господарствах, які не мають постійно діючих маркетингових
каналів збуту такої продукції. Країни - члени ЄС, Сполучені Штати Америки, Канада
та інші розв'язали проблему збуту продукції шляхом створення прозорої заготівельно-збутової інфраструктури на засадах кооперації та її інтеграції з торгівлею,
підприємствами харчової і переробної промисловості.
Теоретичні та практичні аспекти досліджуваної проблеми відображені у
сучасних наукових працях учених-дослідників кооперативного руху А. О. Пантелеймоненка, О. В. Березіна, О. В. Цимбала, О. Ю. Масленнікова, Н. Г. Міценко,
Л. Н. Богатирьова, В.Ф.Бик, та ін.
Метою статті є дослідження стану заготівельної галузі споживчої кооперації
та визначення шляхів підвищення її ефективності.
Заготівельні підприємства споживчої кооперації виступають посередниками
на продовольчому ринку, сполучною ланкою між виробниками і споживачами
сільськогосподарської продукції. Їх діяльність сприяє вирішенню господарських і
соціально-економічних проблем, передусім у сільській місцевості, а саме:
- задоволення потреб членів споживчих товариств і спілок у збуті
виробленої ними продукції;
- забезпечення власних переробних підприємств сільськогосподарською
сировиною;
- поповнення товарних ресурсів продовольчого ринку держави.
Питома вага споживчої кооперації Укоопспілки з продажу продовольчих
товарів в обороті України за 2008 рік склала 6,6% проти 7,3% у 2003 році.
Заготівельний оборот за 2008 рік становив 746,4 млн. грн. і зріс проти 2007 року на
19,8% [1]. Аналізуючи об’єми заготівлі окремих видів сільськогосподарської
продукції та сировини (табл. 1), слід зазначити зменшення закупівель майже всіх
видів товарів у 2008 році порівняно з 2003 роком, зокрема картоплі на 66%, фруктів
та овочів на 61%, хлібопродуктів на 56,7%, м’яса і м’ясопродуктів на 20,3%. Подібна
тенденція зберігається і по відношенню 2008 до 2007 року, спостерігаємо поступове,
щорічне зменшення заготівель хлібопродуктів, картоплі, фруктів та овочів та
шкірсировини. Обсяги заготівель сільськогосподарської продукції недостатні для
нормального функціонування як заготівельних так і переробних підприємств, тобто
для повного використання їх виробничих потужностей. Не підвищується конкурентоспроможність заготівель, не проводиться модернізація і переоснащення заготівельних
підприємств, худобозабійних пунктів. Мало використовуються можливості реалізації
сільгосппродукції бюджетним установам, не впроваджується маркетинг збуту, не
залучаються короткострокові кредити комерційних банків з відшкодуванням частини
відсотків процентних ставок за рахунок бюджету.
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Таблиця 1
Заготівлі окремих видів сільськогосподарської продукції та сировини
підприємствами Укоопспілки
Закуплено
2008 у % до
Одиниця
Найменування
виміру
2003 2005 2006 2007 2008 2003 2007
М’ясо і
м’ясопродукти (у
тис. тонн
28,7
22,3 23,8 24,4 23,0 79,7
93,8
забійній вазі)
Яйця
млн. шт.
35,7
45,3 51,0 44,4 41,4 116,0 93,2
Олія
тис. тонн
2,1
2,9
3,4
2,9
3,1 151,2 105,4
Цукор
тис. тонн
6,0
7,5
6,3
5,53 5,54 92,7 100,2
Хлібопродукти
тис. тонн 160,1 116,6 99,5 85,2 69,3 43,3
81,4
Картопля
тис. тонн
39,6
15,1 16,3 15,3 13,5 34,0
88,4
Овочі
тис. тонн
25,3
20,8 24,0 17,8 21,5 85,0 121,2
Фрукти і ягоди
тис. тонн
47,7
23,3 24,4 21,3 18,6 39,0
87,3
Шкірсировина
тис. шт
160,0 110,2 90,6 91,1 81,8 518,4 89,8
Джерело: Показники господарсько-фінансової діяльності підприємств і організацій системи
Укоопспілки за 2004-2008 роки /Укоопспілка. – К.: 2009., С-7

Таким чином, зменшення обсягу заготівель окремих видів сільськогосподарської продукції споживчою кооперацією України відбулося не лише у зв'язку зі
зменшенням ресурсів, появою конкурентів, а, значною мірою, з причин неефективної
маркетингової діяльності, недостатнього економічного обґрунтування господарських
рішень.
Це призвело, з часом, до закриття великої кількості заготівельних пунктів
споживчої кооперації. Зокрема, якщо в 2003 році на території України функціонувало
274 заготконтори то на початок 2009 року їх число зменшилось на 45% і склало 151
підприємство.
Значні ресурси забезпечення потреб продовольчого ринку України можуть
надходити від обсягів м'яса, отриманого від закупівлі тварин заготівельними
організаціями Укоопспілки. Основним джерелом закупівель є особисті господарства
населення, фермерські господарства, а також сільськогосподарські підприємства.
Понад 70 відсотків тваринницької продукції виробляється в особистих селянських
господарствах. На рис.1 представлено канали реалізації м’ясної сировини підприємствами - виробниками.
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Підприємства –
виробники м’ясної
продукції

Особисті
господарства
населення

Для
власного
споживання

Посередники

Продовольчі
ринки

Сільськогосподарські
підприємства

Споживча
кооперація

Переробні
підприємства

Оптові і
роздрібні
торговельні
організації

Населення

Інші канали
реалізації

Власна торгова
мережа

Рис. 1. Канали реалізації м’ясної сировини підприємствами-виробниками
Якщо раніше, продукція в особистих господарствах населення вирощувалася переважно для особистого споживання, нині змінилися їх соціальноекономічна роль і місце в загальному виробництві. Зокрема, особисті господарства
втратили підсобний характер щодо виробництва продукції сільського господарства,
причиною цього стало збільшення безробіття на селі та як наслідок зменшення
доходів сільського населення. Проте на сьогодні існує певна проблема зі збутом, адже
реалізувати м’ясну сировину на ринку досить складно, по-перше, тому, що потрібно
знайти місце на ринку та оплатити його, провести санітарну перевірку товару тощо,
по-друге витрати на перевезення товару до торгової точки зазвичай є досить
суттєвими, адже більша частина домашніх господарств знаходиться в сільській
місцевості, інколи досить віддаленої від місця продажу. Через недостатність
фінансування заготівельної галузі споживчої кооперації та як наслідок погано
розвинену її матеріально – технічну базу, приватні посередники переклали на себе
значну частину загального обсягу закупівель і є основним конкурентом заготівельної
галузі на цьому ринку.
На сьогодні, заготівельна сфера діяльності системи Укоопспілки практично
не розвивається. В Полтавському регіоні за даними облспоживспілки в період з 2006
по 2008 рік функціонувало 9 худобозабійних пунктів (табл. 2), основною функцією
яких є заготівля м’ясної та м’ясо-сальної сировини та її реалізація. Проте, кількість
даних підприємств в області щорічно зменшується, зокрема в 2007 році було продано
205

худобозабійний пункт Кременчуцької РСС, який виробляв в середньому 34,2 т м’яса
на рік, в 2008 році, до того непрацюючі та законсервовані, худобозабійні пункти
Миргородської та Гадяцької РСС. В 2007 році здано в оренду бійню НовоСанжарського районного споживчого товариства. Аналізуючи табл. 2, слід відзначити
роботу худобозабійного пункту „Козельщина” Козельщинської РСС, який у 2008
році, порівняно з 2006 збільшив закупівлю ВРХ та свиней, а відповідно і виробництво
м’яса на 158,2 т та підприємства ОСС „ПоКоС”, яке збільшило виробництво м’ясної
сировини у 2008 році порівняно з 2007 на 6 т. Нестабільно працюють худобозабійні
пункти Зіньківської РСС, та підприємства ОСС „Лубенський ринок”. Зокрема,
худобозабійний пункт Зіньківської РСС, згідно табл. 2, у 2007 знизив виробництво
м’яса більш, ніж у 2 рази, а в 2008 році зовсім припинив діяльність, аналогічна
тенденція зберігається і в роботі Лубенського ринку, який у 2008 році виробив
м’ясної сировини на 13,6 т менше, ніж у 2006. Великими об’ємами закупівлі на
відміну від інших забійних пунктів регіону відзначається худобозабійний пункт
Хорольської РСС. В 2006 році ним було закуплено 388 голів ВРХ та 4040 голів
свиней, що забезпечило виробництво м’яса на рівні 426,5 тонн. Робота пункту
протягом 3 років є стабільною і якщо в 2008 році помітний невеликий спад
виробництва (-88 т), то в 2007 році спостерігаємо його збільшення на 79,5 т.
Аналізуючи фінансові результати роботи худобозабійних пунктів Полтавської Облспоживспілки (табл. 3), слід зазначити, що дані підприємства є неприбутковими, витрати на утримання підприємства повністю покривають отримані доходи. І
якщо у 2006 році худобозабійний пункт Козельщинської РСС отримав доходу 19,4
тис. грн., в 2007 році відповідно 2 тис. грн., то в 2008 році його діяльність була
неприбутковою. Подібна ситуація склалася і в худобозабійних пунктах підприємства
ОСС „ПоКоС” та Хорольської РСС, маючи прибутки в 2007 році відповідно 1 та
34,7 тис.грн., в 2008 році вони отримали нульові фінансові результати. Щодо інших
підприємств, то їх діяльність протягом останніх трьох років не приносила прибутку.
Це пояснюється високим рівнем конкуренції з боку приватних заготівельників на
ринку закупівель, а також зменшенням протягом останніх років поголів’я тварин.
Слід зазначити, що конкурентоздатність на ринку закупівель м’ясної
сировини можна забезпечити тільки за умови налагодження довготривалого ділового
партнерства з виробниками даної продукції, яке неможливе без відчуття взаємної
довіри та порядності. Всі худобозабійні пункти Полтавського регіону, які мали
закупівлю тварин в період з 2006 по 2008 рік (табл.4) повністю розрахувались з
товаровиробниками відносно належних їм дотацій на м’ясо в живій вазі. Виключення
складає худобозабійний пункт підприємства ОСС „Лубенський ринок”, який у 2007
році по причині ненадходження на рахунки коштів ПДВ недоплатив товаровиробникам 0,3 тис. грн. Всього протягом 2006-2008 років худобозабійними пунктами
ОСС Полтавщини було виплачено 6484,8 тис. грн., зокрема в 2006 році – 1724,3,
2007- 1675,9, 2008році – 3084,6 тис. грн.
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Таблиця 3
Фінансові результати роботи худобозабійних пунктів Полтавської
Облспоживспілки
Одержано
Витрати на
Фінансовий
валового доходу,
утримання,
результат, тис.грн.
Найменування
тис.грн.
тис.грн.
№ райспоживспілок,
+,з/п
підприємств
2008
споживспілки
2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008
до
2006
1
Зінківська РСС
3
3
2 Козельщинська РСС 72,6 25 28,7 53,2 23 28,7 19,4 2
- -19,4
3
4
5
6
7
8
9

Підприємство ОСС
„Лубенський ринок”

-

-

-

-

-

-

-

-

Підприємство ОСС
163,4 - 162,4 1
„ПоКоС”
Хорольська РСС
141 109,2 31,7 141 74,5 31,7 - 34,7
Гадяцька РСС
Миргородська РСС
Кременчуцька РСС 44,9
44,9
Н.Санжарське райст
Всього
261,5 297,6 60,4 242,1 259,9 60,4 19,4 37,7

-

-

-

-

-

-19,4

Джерело: Дані Полтавської облспоживспілки.

Успішний розвиток кооперативного сектора економіки неможливий без
активної державної підтримки і правового захисту кооперації, а також створення
інтеграційних кооперативних структур (багатофункціональних кооперативів, кластерів).
В наукових публікаціях відображені різні напрями досліджень розвитку та
функціонування заготівель і виробництва у сфері споживчої кооперації. При цьому
деякі дослідники аналізують заготівлі [2, 3] та виробництво [4] як окремі сфери
діяльності споживчої кооперації, а інші – як компоненти її (споживчої кооперації)
заготівельно-переробного комплексу [5, 6, 7]. Ми вважаємо, що в Україні існують
передумови для горизонтальної інтеграції споживчої та сільськогосподарської
кооперації, а також створення об’єднаних структур постачальницького, маркетингового, збутового, переробного профілю (багатофункціональних кооперативів,
кластерів).
На основі вертикальної кооперації можливе об'єднання виробничих,
обслуговуючих, заготівельних, переробних, споживчих, кредитних кооперативів з
метою створення господарських систем із завершеним технологічним циклом,
наприклад, виробничо-збутових, агропромислово-торговельних, постачальницькозбутових кооперативних об'єднань[6].
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Як зазначає О. В. Березін [6], „активна підтримка держави та інтеграція
різних типів кооперативів, а також формування кооперативного сектора економіки
дадуть можливість:
- забезпечити державний захист і підтримку кооперації;
- посилити взаємодію кооперативів у створенні інфраструктури національного продовольчого ринку;
- підвищити ефективність діяльності кооперативів;
- посилити конкурентоздатність кооперації;
- підвищити соціальний захист кооператорів;
- зберегти базові кооперативні принципи і впроваджувати інші принципи,
що є специфічними для національної економіки;
- розширити міжнародне кооперативне співробітництво”.
Робота заготівельної галузі споживчої кооперації залежить від розвитку її
матеріально-технічної бази. Покращення якої, на наш погляд, може бути здійснене за
умови проведення наступних заходів:
- відновлення роботи існуючих та відкриття нових приймально- заготівельних пунктів;
- розвиток пересувної та сезонної заготівельної мережі;
- розширення територій заготівель продукції;
- організація заготівель продукції через торговельну мережу;
- модернізація виробничого обладнання;
- співпраця між різними типами кооперативів у галузі спільної постачальницько-збутової діяльності;
- оптимізація логістичної моделі функціонування виробничо-збутової сфери
кооперації;
- передача неефективних для системи підприємств і складських приміщень в
оренду (як виключення – продаж).
Для збільшення обсягів сировинних ресурсів заготівельні підприємства
мають організовувати їх виробництво на орендованих, чи власних земельних ділянках, і сприяти інтеграції заготівельно-переробних підприємств із сільськогосподарськими товаровиробниками усіх форм власності та створенню кооперативних
структур із замкнутим технологічним циклом «виробництво - заготівлі - переробка реалізація» [6].
Слід приділити увагу вдосконаленню маркетингової стратегії, що дасть
змогу збільшити обсяги закупівель та підвищити конкурентоздатність заготівельної
сфери. Відповідно до сучасної концепції маркетингу, вся діяльність підприємств
споживчої кооперації повинна базуватись на точному і вивіреному знанні потреб
цільового ринку і споживчого попиту, оцінці та врахуванні всіх умов виробництва і
збуту в найближчий час і на перспективу. При цьому найважливішою метою
споживчої кооперації є виявлення нових, ще не задоволених чи нових форм
задоволення вже відомих потреб, орієнтація виробництва на задоволення саме цих
бажань і завдяки цьому – випереджання конкурентів. Завдяки продуманій
маркетинговій стратегії підприємство має можливість вплинути на споживачів та
збільшити чи створити попит на свою продукцію.
210

Для підвищення ефективності заготівельної діяльності в споживспілках і
споживчих товариствах, необхідно виділити ті управлінські рішення, які
забезпечують результат. Для прийняття економічно обґрунтованого варіанта рішень
необхідне вивчення товарного асортименту, ринків заготівель і збуту, форм
організації заготівель, розміру закупівельних цін. Їх планування, облік і аналіз
дозволить забезпечити досягнення заданих фінансових цілей.
Висновки. Зменшення обсягу заготівель окремих видів сільськогосподарської продукції, протягом останніх років, відбулося не лише у зв'язку зі
зменшенням ресурсів, появою конкурентів, а, значною мірою, з причин неефективної
маркетингової діяльності та недостатнього економічного обґрунтування управлінських рішень. Це призвело, з часом, до закриття великої кількості заготівельних пунктів
споживчої кооперації.
Успішний розвиток заготівельної сфери споживчої кооперації неможливий
без активної державної підтримки і правового захисту кооперації, а також створення
інтеграційних кооперативних структур.
Діяльність заготівельних підприємств споживчої кооперації буде більш
ефективною при точному і вивіреному знанні потреб цільового ринку і споживчого
попиту, оцінці та врахуванні всіх умов виробництва і збуту в найближчий час і на
перспективу. При цьому найважливішою метою споживчої кооперації є виявлення
нових, ще не задоволених потреб, орієнтація виробництва на задоволення саме цих
потреб і завдяки цьому – випереджання конкурентів.
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СПОЖИВЧА КООПЕРАЦІЯ УКРАЇНИ В ПЕРІОД
НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ: ІСТОРІОГРАФІЯ
ПОЧАТКУ ХХІ СТ.
Проаналізовано основні напрями дослідження історичного досвіду споживчої
кооперації в роки НЕПу. З’ясовано, що для сучасної історіографії характерна широка
джерельна база та неупереджене висвітлення проблеми. Зроблено висновок про необхідність підготовки комплексного дослідження з історії торговельної діяльності кооперативних організацій в ринковому середовищі НЕПу.
Ключові слова: нова економічна політика, споживча кооперація, торгівля, історіографія, споживчий ринок.
The analysis of basic directions of researches of historical experience of Consumer Cooperatives in the years of new economic policy is carried out. It is found out that for a modern
historiography the wide base of sources and objective elucidation of problem are characteristic.
The conclusion is drawn about the necessity of preparation of hystory’s complex research of trade
activity of co-operative organisations in the market environment of new economic policy.
Key words: new economic policy, Consumer Co-operatives, trade, historiography, consumer
market.

У сучасних умовах, коли формування ринкових інституцій стало вимогою
часу й об’єктивною реальністю, роль торгівлі невпинно зростає. Кризовий стан
сучасної економіки України безпосередньо позначається і на стані торговельної
діяльності споживчої кооперації, яка через ряд об’єктивних і суб’єктивних факторів
не може повніше реалізувати свої потенційні можливості, задовольнити запити
суспільства, а отже, виконати свою соціально-економічну функцію соціального
захисту населення.
Відтак, наукове дослідження історичного досвіду господарської діяльності
споживчої кооперації України в умовах становлення соціально-ринкових відносин у
нашому суспільстві диктується потребами життя. Здобутки кооперативних організацій у сфері торгівлі, без перебільшення, мають не тільки науково-теоретичне
значення, але й можуть бути корисними і творчо реалізованими на практиці. За умови
врахування кращих традицій минулого, споживча кооперація може відіграти важливу
роль у процесі створення ринкової економіки України.
Становлення ринку в сучасній Україні відбувається складно і з великими
проблемами. Боротьба за споживача між торговельними підприємствами різних форм
власності у ряді випадків призводить до порушень правил торгівлі, в результаті чого
страждають пересічні громадяни. З огляду на це, звернення до історичного досвіду
споживчої кооперації щодо забезпечення потреб населення в період НЕпу видається
актуальним і таким, що має практичне значення.
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Нова економічна політика, починаючи з перших років її впровадження,
привертала увагу багатьох дослідників. Її аналіз істориками, економістами,
теоретиками та практиками кооперації (П. Височанський, О. Гречка, Є. Дешко,
С. Зарудний, П. Кожаний, А. Лозовий, П. Пожарський, М. Попов, Л. Хінчук,
В. Целларіус та ін.). почався ще в 1920-ті рр. У той період немало було зроблено для
збору статистиних даних про результати торговельної діяльності споживчої
кооперації України. Але наявний комплекс літератури періоду НЕПу відзначається
класово-партійним підходом, який, на нашу думку, став перешкодою на шляху
глибокого об’єктивного осмислення торговельної діяльності споживчої кооперації,
зробленого по «свіжих слідах».
Дослідження окремих напрямів діяльності споживчої кооперації України в
умовах НЕПу, у тому числі торгівлі, здійснювалося вітчизняними та російськими
науковцями і дослідниками з діаспори протягом 1950-1990-х рр. Спробу показати
економічне та політичне значення відродження споживчої кооперації та її роль у
відбудові економіки періоду НЕПу зробив відомий учений І. Витанович на початку
60-х рр. ХХ ст. Модерні підходи до оцінки нової економічної політики та місця в ній
кооперації знайшли відображення у працях С. Кульчицького, В. Марочка та ін.
Як засвідчує проведений автором історіографічний аналіз, дослідження
нової економічної політики протягом першого десятиліття ХХІ ст. було предметом
вивчення ряду вітчизняних і зарубіжних учених. Вивчення досвіду функціонування
ринкового середовища в 1920-ті рр. все більше привертає увагу сучасних науковців з
метою вироблення пропозиції щодо стабілізації та удосконалення споживчого ринку
в період нинішньої економічної кризи. Зважаючи на це, мета статті полягає у тому,
щоб з’ясувати особливості сучасних наукових дослідженнь досвіду споживчої
кооперації України щодо завоювання лідерських позицій на ринку в роки НЕПу та
виявити перспективи подальших розвідок.
Заслуговує на увагу колективний науковий доробок істориків, економістів і
провідних фахівців Укоопспілки й обласних спілок споживчих товариств, пов'язаний
з дослідженням історії кооперації. Особливістю останнього десятиліття було те, що
таких праць вийшло декілька. Вважаємо, що спільні зусилля вчених-істориків і
практиків споживчої кооперації лише сприяють глибшому дослідженню досвіду
господарської діяльності кооперації з метою вироблення необхідних рекомендацій
щодо її стабілізації та активізації.
Так, у праці С. Г. Бабенка та С. Д. Гелея «Українська кооперативна ідея в
загальноєвропейському контексті» [1] розкрито ґенезу української кооперативної ідеї
на різних етапах історичного розвитку. Уперше в українській кооперативній думці
цю проблему розглянуто в контексті загальноєвропейського кооперативного руху.
Привертає увагу розділ книги «Кооперативна ідея в умовах радянської влади», в
якому автори наголошують на тому, що відновлення ринку не входило в плани
більшовиків, тож вони вкотре вирішили використати споживчу кооперацію в
господарській політиці радянської держави. На думку авторів, В. І. Ленін убачав у
кооперації найбільш раціональну систему організації товарообігу, яка згуртує
населення і втягне його в соціалістичне будівництво [1, с. 83].
Висвітленню організаційно-теоретичних проблем українського кооперативного руху другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст. присвячена студія
В. І. Марочка [2]. Автор з позиції сучасної історичної методології досліджував суть
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понять «кооператив», «кооперація», «кооперативний рух», «кооперативна система»,
наголошував на тих положеннях відомих теоретиків і практиків кооперативного руху,
які зберігають донині свою значимість. І хоча вчений досліджував, передусім,
сільськогосподарську кооперацію, його висновки щодо одержавлення цілком можна
віднести до споживчої кооперації: «Втручання держави в кооперативні справи було
безмежним, власне, саме кооперація була невід’ємною частиною економіки країни».
Обґрунтувавши цей висновок на підставі аналізу значного архівного матеріалу,
дослідник наголошував на тому, що держава в особі Головного кооперативного
комітету при РНК УСРР видавала постанови, декрети, інструкції, реєструвала статути
і визначала соціально-економічний статус кооперації, її права та обов’язки, що було
грубим порушенням кооперативних принципів [2, с. 96].
Вагомим внеском для поглибленого відтворення практики вітчизняної
кооперації стала поява ґрунтовного видання, присвяченого пам’яті всесвітньо
відомого ученого-економіста, теоретика кооперації М. І. Тугана-Барановського [3].
Багатотомне видання «Українські кооператори. Історичні нариси» [4; 5; 6]
дозволяє відтворити життєвий шлях та участь у кооперативному русі десятків
відомих і менш відомих широкому загалу громадських діячів. Однак вважаємо, що
для об’єктивного осмислення історичних реалій на сторінках такого видання мають
бути нариси не лише про теоретиків і практиків кооперативного руху, які вбачали в
кооперації можливість реалізації національно-визвольної ідеї України, але й про тих,
хто згідно з директивами більшовицької партії працював у ній, очолював правління
Вукопспілки чи обіймав інші керівні посади у споживчій кооперації в роки НЕПу.
Ідеться про непересічні постаті В. П. Затонського та О. Г. Шліхтера, які керували
системою споживчої кооперації у 1920-ті рр. Ми переконані, що об’єктивний аналіз
діяльності ленінських посланців на посаді голів правління Вукопспілки в умовах
нової економічної політики сприяв би точнішому відтворенню ситуації всередині
системи споживчої кооперації та ступеня її більшовизації.
Серед праць першого десятиріччя ХХІ ст., присвячених дослідженню
проблем НЕПу в Україні, варто назвати розробки О. А. Пиріг [7; 8]. У ґрунтовній
монографії «НЕП: більшовицька політика імпровізації», що вийшла в 2001 р., авторка
на багатому фактичному матеріалі показала, що НЕП був вимушеним тимчасовим
відступом державної партії від комуністичної доктрини, більшовицькою політикою
імпровізації. Дослідниця наголошувала на тому, що ринкові відносини запроваджувалися в господарство УСРР під жорстким контролем держави, мали обмежений
характер і використовувалися більшовиками задля зміцнення політичної влади [7, с.
2]. У контексті розглянутої нами проблеми наукову цінність становить розділ
вказаної монографії «Торгівля в умовах непу», де критично висвітлюється політика
більшовиків у галузі внутрішнього і зовнішнього товарообороту України. Безперечною, заслугою О. А. Пиріг є спроба висвітлення досить складних проблем НЕПу, які
до цього часу не мають комплексного аналізу, зокрема існування радянської
концепції НЕПу, роль держави у відтворенні та функціонуванні ринку, співвідношення державної політики і стихійних процесів у ході відновлення ринкових
відносин.
Разом з тим, вважаємо, що в монографії немає чіткого визначення понять
«кооперативна торгівля» і «торговельна діяльність споживчої кооперації». Висновок
авторки про пріоритетну роль кооперативної торгівлі серед інших видів торгівлі у
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роки НЕПу цілком справедливий. Проте у випадку, коли йдеться про організацію
забезпечення потреб населення продуктами та товарами першої необхідності,
правильніше було б говорити не про кооперативну торгівлю взагалі, а про
торговельну діяльність споживчої кооперації [7, с. 207]. О. А. Пиріг також зробила
помітний внесок у дослідження місця грошової реформи 1922-1924 рр. у контексті
здійснення нової економічної політики [9]. Однак вплив цієї реформи на стабілізацію
господарської діяльності кооперативних організацій згадується лише фрагментарно.
Протягом останнього десятиліття проблему історіографії нової економічної
політики вивчала Г. Г. Коцур [10]. Внесок дослідниці в історіографію НЕПу полягає в
тому, що вона зуміла на широкому історіографічному матеріалі з’ясувати провідні
тенденції в нагромадженні знань про 1920-ті рр., переглянути усталену в радянських
працях і обґрунтувати нову періодизацію основних етапів вивчення нової
економічної політики в Україні. Запропонована нею періодизація історіографії НЕПу
не викликає заперечення. Проте вважаємо, що слід було б глибше зосередитися на
аналізі робіт відомого економіста та теоретика кооперації О. В. Чаянова, ідеї якого (у
тому числі щодо налагодження безперебійного процесу виробництва та переробки
сільгосппродукції за допомогою створення агрофірм та агрокомбінатів) зберігають
донині свою актуальність у контексті вирішення проблеми вітчизняного якісного
харчування. Ряд цікавих, на нашу думку, праць з історії кооперативного руху та
споживчої кооперації України, що з’явилися протягом 90-х рр., залишились, на жаль,
автором непоміченими.
Активно досліджує історію кооперативного руху від середини ХІХ ст. до
1920-х рр. І. А. Фареній [11; 12]. Заслуговує на увагу його стаття, присвячена
діяльності однієї з найпотужніших спілок споживчих товариств України – Дніпроспілки. Однак розгляд господарювання спілки доведений до середини 1920 р., бо
саме тоді вона припинила своє існування. Цілком погоджуємося з висновком автора
статті про те, що, визнаючи бурхливий розвиток кооперації в умовах НЕПу, не варто
замовчувати плідну господарську діяльність споживчої кооперації в донепівський
період [11, с. 104]. На нашу думку, для сучасного аналізу ролі та місця кооперативних
організацій у структурі вітчизняної економіки України слушним є висновок І. А. Фаренія
щодо соціально-економічної бази кооперації в товарно-грошовому середовищі
початку ХХ ст. Зокрема, він зазначав: «…Кооперація виступала у ролі локомотиву
ринкових перетворень і, водночас, протидією та альтернативою паразитуючим
формам капіталізму: спекуляції, лихварству, іншим видам приватноекономічної
діяльності, породжених стремлінням до надприбутків» [12, с. 124].
О. П. Бакуменко характеризував діяльність споживчої кооперації як головного посередника між крупною державною промисловістю і дрібним селянським
господарством у період запровадження НЕПу [13]. Проте з викладу матеріалу не
зрозуміло, чи можна вважати генеральні договори споживчої кооперації з державною
промисловістю кроком до децентралізації торговельної діяльності, про яку згадує
автор [13, c. 21].
У розділі монографії А. О. Пантелеймоненка «Аграрна кооперація в
Україні: теорія і практика» охарактеризовано кооперативну практику в період
формування радянської адміністративної системи 1920-1930-х рр. Заслуга автора
полягає в тому, що він відтворив схему постачання товарів через мережу вітчизняної
споживчої кооперації в період НЕПу [14, с. 222-223].
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У статті Ю. П. Волосник [15] акцентується увага на тому, що нова
економічна політика тільки трохи відкрила можливості ринку, який забезпечив за
кілька років відбудову зруйнованого війною народного господарства і високі темпи
його розвитку, було досягнуто певних успіхів у підвищенні матеріального добробуту
і культурного рівня трудящих. Однак досвід завоювання ринку організаціями
споживчої кооперації лише окреслено.
Досвід змагальності за лідерські позиції на споживчому ринку між
кооперацією та приватною торгівлею в роки НЕПу частково з’ясовано у дослідженні
Я. І. Каташинської [16].
Вивченню історії кооперативного руху Лівобережної України в період
НЕПу присвячена монографія В. В. Гольця [17]. Наукова новизна розвідки полягає в
тому, що в ній уперше в українській історіографії поставлена і комплексно розглянута важлива проблема, яка до цього часу не була об’єктом спеціального дослідження.
Ідеться про регіональні особливості різних видів кооперації Лівобережжя. Один із
параграфів монографії висвітлює розвиток споживчої кооперації в 1920-ті рр.
Наукову цінність має аналіз як господарської, так і культурно-освітньої діяльності
кооперації у роки НЕПу. Авторові вдалося виокремити і певним чином вивчити
основні напрями господарювання споживчої кооперації, включаючи торгівлю,
заготівлі, промисловість, що, без сумніву, є внеском у наукову скарбницю непу.
Однак В. В. Голець не розкрив досвід торговельної діяльності споживчої кооперації
щодо стабілізації ринку в період фінансово-економічної кризи 1923 р. На нашу
думку, нинішня соціально-економічна ситуація в Україні потребує цього.
Відтворенням регіональних особливостей розвитку споживчої кооперації
також є праця В. П. Пака та Ф. І. Ленченка «Нариси історії споживчої кооперації
Київщини» [18], у якій зроблена спроба узагальнення історичного досвіду діяльності
кооперативних організацій даного регіону, включаючи період НЕПу.
Міжнародним зв’язкам української кооперації в роки НЕПу присвятив
свої статті М. А. Журба [19; 20]. Передусім, ідеться про зовнішньоекономічні
операції сільськогосподарської кооперації. Питання залучення споживчої кооперації
до експортно-імпортних операцій УСРР висвітлено фрагментарно.
Частково про досвід господарювання споживчої кооперації в умовах НЕПу
та підготовку кадрів для її торговельної галузі йдеться в низці праць, підготовлених
сучасними дослідниками кооперативного руху [21; 22; 23].
В останнє десятиліття студіювання досвіду господарювання кооперативних
організацій в роки НЕПу продовжене в розробках російських учених. Один із
відомих дослідників кооперативного руху Л. Е. Файн зробив спробу критично
проаналізувати досягнення кооперації в системі НЕПу і відповісти на питання щодо
доцільності зруйнування її основних форм у кінці 1920-х рр., а також виявити
альтернативи, які здатні були б цьому запобігти [24; 25]. Хоча автор розглядає
специфіку процесів у радянській Росії, вважаємо, що його висновок про непівський
«експеримент» більшовиків над російською кооперацією цілком стосується і
споживчої кооперації УСРР.
У 2001 р. до 175-річчя зародження споживчої кооперації Росії було видано
кілька праць, які стосувалися її історії. Виокремимо колективну монографію
провідних працівників Центроспілки, присвячену узагальненню історичних надбань
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господарювання споживчої кооперації [26]. Окремий розділ стосується досвіду
господарської діяльності споживчої кооперації в роки НЕПу. Поділяємо думку
авторів, що запровадження продуктообміну в 1921 р. було не просто утопією лідера
більшовиків та його оточення, а черговою авантюрою, до якої намагались всіляко
залучати споживчу кооперацію [26, с. 90]. Узагальнення досвіду діяльності споживчої
кооперації різних країн світу, СРСР та Російської Федерації запропоноване у
фундаментальному дослідженні К. І. Вахітова [27].
У праці Л. Е. Теплової [28] показано споживчу кооперацію як перевірену
часом соціально орієнтовану систему. Погоджуємося з думкою авторки, що споживча
кооперація була залучена радянською державою для перетворення приватної торгівлі
на колективну соціалістичну торгівлю. Однак висновок дослідниці про суттєві
переваги і пільги при оподаткуванні та перевезенні вантажів, які отримала споживча
кооперація від влади в роки НЕПу, дещо необ’єктивний. Не можемо цілком
погодитися і з тим, що значною мірою державна пітримка допомогла кооперації
збільшити свою частку в обсязі роздрібного товарообороту країни: з 10,3 % у 1923 р.
до 72,1 % у 1929 р. [28, с. 47]. Дійсно, споживчій кооперації державою надавалася
суттєва фінансова та кредитна допомога, але не варто відкидати того факту, що вже
на середину 1920-х рр. кооперативні організації фінансово зміцніли. Це пояснюється
не лише матеріальною підтримкою влади, але й власною господарською ініціативою
споживчих товариств та їх спілок.
Спробу узагальнення історичного досвіду розвитку кооперації СРСР у 2040-ті рр. ХХ ст. зробила З. Р. Кочкарова [29]. Прикметно, що авторка намагалася
комплексно розглянути протиріччя державної політики щодо кооперації. Не викликає
заперечення таке положення: «Зі встановленням в країні влади більшовиків добре
налагоджена кооперативна система зустріла суперечливе ставлення до неї з боку
радянської влади» [29, с. 12]. Важливо, що З. Р. Кочкарова не обходила питання
порушення правлячою партією принципу матеріальної зацікавленості членів
кооперації. Більшовики, ігноруючи основні принципи споживчої кооперації, як-то
сплату пайових внесків і розподіл прибутку, тим самим незаконно втручались і
обмежували її господарську діяльність. Цікавим для сучасних дослідників кооперації
є факти про створення організаціями споживчої кооперації власного банку, що
допомогло певною мірою позбутися фінансової залежності держави. Разом з тим,
зробивши висновок про те, що згортання господарської діяльності споживчої
кооперації розпочалось уже в кінці 1927 р., авторка не змогла аргументовано це
довести.
Серед наукових праць іноземних авторів, що з’явилися в останнє десятиріччя і певною мірою висвітлювали розвиток кооперативного руху на Україні в
роки НЕПу, привертає увагу ґрунтовна монографія англійського історика Р. Сервіса,
присвячена характеристиці постаті В. І. Леніна в контексті політичної боротьби за
владу у 1920-ті рр. [30]. Окремі розділи дослідження присвячено аналізу нової
економічної політики. На думку вченого, розробка і впровадження НЕПу проходила
певні етапи, серед яких він виділяє період від січня до червня 1921 р., коли ставка
робилася на продуктообмін, і наступний – від липня 1921 до липня 1922 р., коли від
товарообміну знову повернулися до торгівлі. НЕП, вважав Р. Сервіс, був запорукою
кінця голоду, хвороб і господарської руїни [30, с. 421].
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Учений переконує, що усі біографи В. І. Леніна применшували його внесок
у розробку і запровадження нової економічної політики. Він зазначав: «Без Леніна не
було б непу. Без непу радянську державу захлиснули б народні повстання». Звідси і
висновок: «Повстання були найбільш сильним аргументом для реформи» [30, с.425].
Разом з тим, зауважує учений, нова економічна політика була «виключно
дратівливою для партії», яка вважала державну економічну монополію чудовим
досягненням [30, с.422]. Цілком справедливо зазначається, що НЕП надав широкі
права кооперації. Проте учений наголошував, що В. І. Ленін, допускаючи свободу
торгівлі, у тому числі споживчої кооперації, від самого початку закликав до її контролю з боку радянської держави [30, с. 431]. Зазначимо, що і це положення Р. Сервіса
не викликає заперечення.
Отже, на підставі проведеного автором історіографічного аналізу наявної
літератури щодо ролі та місця споживчої кооперації України в період нової
економічної політики можна констатувати, що від 1920-х рр. донині це питання
більшою чи меншою мірою аналізувалося дослідниками кооперативного руху.
Результати досліджень були враховані при розробці та прийнятті Закону України
«Про кооперацію» [31]. Проте на сьогодні всебічного, синтезованого вивчення, яке б
дозволило скласти повне уявлення про досвід господарювання споживчої кооперації
в умовах ринкових законів і товарно-грошових відносин НЕПу, не відбулося.
Аналіз розглянутої історичної та історико-економічної літератури свідчить,
що при висвітленні процесів, які відбулися в українській кооперації у період НЕПу,
недостатньо осмислені форми і методи господарської діяльності кооперативних
організацій, не розкриті переваги споживчої кооперації перед іншими формами
торгівлі у забезпеченні населення необхідними товарами.
Водночас при ознайомленні з наявною літературою не можна скласти
цілісного уявлення про зміст і результати торговельної діяльності споживчої
кооперації в ринкових умовах господарювання, що охоплюють 20-ті рр. ХХ ст.,
оскільки комплексного аналізу цього історичного досвіду до сьогодні не зроблено ні
істориками, ні економістами. Також відсутнє дослідження, в якому досвід
торговельної діяльності споживчої кооперації України протягом ХХ ст. розглядався
б усебічно.
Нинішня соціально-економічна ситуація в Україні спонукає до глибокого
пошуку та виявлення відповідних напрямів оптимізації торговельної галузі
споживчої кооперації з метою покращення забезпечення потреб населення, передусім
його менш захищених верств. На нашу думку, існує потреба у глибокому дослідженні
та узагальненні досвіду торговельної діяльності споживчої кооперації, яким вона
збагатилася у ході складної боротьби за ринок не лише з приватною, але й
державною торгівлею у роки НЕПу.
Важливим видається наразі з’ясування взаємовідносин держави та споживчої кооперації щодо вирішення питання оподаткування, надання пріоритетного
значення розвитку кооперації на селі, забезпечення споживачів продукцією широкого
асортименту та високої якості тощо. На нашу думку, практично не дослідженими або
малодослідженими є такі дискусійні питання, як кредитування споживчої кооперації
державними та банківськими установами, створення приміських підсобних сільських
господарств як додаткового джерела поповнення товарних ресурсів і продуктів,
ціноутворення з урахуванням кон’юнктури вітчизняного та світового ринків,
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державний контроль за якістю товарів і особливо продуктів харчування,
раціоналізація торгівлі, підготовка конкурентоспроможних фахівців кооперації.
Крім того, потребують наукового уточнення поняття «кооперативна торгівля» та «торговельна діяльність споживчої кооперації», оскільки часто вони фігурують
як синоніми. Насправді ж кооперативну торгівлю здійснювала не лише споживча, але
й інші види кооперації, зокрема кустарно-промислова та сільськогосподарська.
Для того, щоб провести глибокий аналіз досвіду торговельної діяльності
споживчої кооперації, на нашу думку, тільки історичного чи економічного ракурсу
недостатньо. Отже, існує потреба в історико-економічному дослідженні торговельної
діяльності споживчої кооперації України в умовах ринкової економіки НЕПу на
основі міждисциплінарного підходу. Вважаємо, що такий підхід до вивчення
накопиченого досвіду споживчої кооперації в ринкових умовах сприятиме переосмисленню і допоможе визначити пріоритети й перспективи в сучасній Україні.
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напрацювань вітчизняних науковців та зарубіжних авторів у дослідженні досвіду
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The foreign historiography concerning development of Consumer Cooperatives of Ukraine
during New Economic Policy is analyzed. There is an emphasis on necessity of combination of
Ukrainian scientists’ and foreign authors’ works in the researching of managing experience of
cooperative organizations in the 20s of 20th century.
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В Україні приділяється увага пошуку шляхів удосконалення діяльності
підприємств різних форм власності. З метою захисту від економічних негараздів
найбільш незахищених верств населення урядовці та науковці нині все частіше
звертаються до вітчизняного досвіду господарювання кооперації в період НЕПу, коли
споживчі товариства навіть в умовах одержавлення намагалися зберегти свою
природну функцію соціального захисту членів кооперативів.
Так, з початку 1921 р. більшовики планували перейти в радянських республіках від примусового «продуктообміну» до добровільного, але «організованого і
регульованого» товарообміну між містом і селом через систему споживчої кооперації.
Ухвалена Х з’їздом РКП(б) резолюція «Про заміну розкладки натуральним податком»
дозволяла селянам більш вільно розпоряджатися своїми господарськими ресурсами,
продавати на ринку ту частину продукції, що у них могла залишитися після сплати
натурального податку. Це рішення, як зазначав російський теоретик кооперації
А. П. Макаренко, повернуло локомотив державної політики на рейки економічної
доцільності.
Нова економічна політика (НЕП) передбачала: перехід від адміністративнокомандних методів управління до переважно економічних; конкуренцію між
державними, кооперативними і приватними підприємствами; широку самостійність
банків і конкуренцію між ними. У нових умовах господарювання всі економічні одиниці і організації повинні були діяти за принципами госпрозрахунку, самофінансування і комерційного ризику.
Зміст завдань, методів та правових норм нової економічної політики
викладено в 114 центральних директивних партійних і державних документах, що
були ухвалені протягом 1921-1928 рр. У більшості з них згадується про кооперацію, а
13 директив і постанов безпосередньо присвячені розвитку кооперації, співпраці
кооперативів з державою. У перших партійних і урядових постановах та декретах
йдеться про товарообмін, вільну торгівлю за вільними договірними цінами,
зосередження в руках кооперації всієї справи товарообміну, передачі в оренду
приватним особам і кооперативам державних підприємств та ін.
Перехід до НЕПу сприяв прискоренню відбудови зруйнованого господарства. Зазначимо, що селянство Полтавщини, зокрема, із задоволенням зустріло
заміну продрозкладки продовольчим податком та дозвіл вільної торгівлі сільськогосподарськими продуктами. До середини 1920-х рр. посівні площі губернії досягли
показника 1913 р., а валовий збір зерна дорівнював 97 % довоєнного рівня. До 1925 р.
майже всі промислові підприємства Полтавщини були відбудовані [1, с. 7].
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На сьогодні в Україні існує різноманітна література щодо проблем НЕПу.
Певною мірою вивчався досвід різних форм торгівлі в роки НЕПу, особливості їх
конкуренції в боротьбі за споживчий ринок у 1920-ті рр. Заслуговує на увагу
висвітлення С. Г. Бабенком та С. Д. Гелеєм еволюції кооперативної думки у 20-ті рр.
ХХ ст. Серед сучасних дослідників розвитку споживчої кооперації в умовах нової
економічної політики теж варто відзначити вітчизняних авторів – С. І. Кульчицького,
В. І. Марочка, Г. А. Гетьмана, В. В. Лантуха, О. А. Пиріг, М. А. Журбу, О. О. Нестулю,
В. М. Артеменка, В. В. Гончаренка, А. О. Пантелеймоненка, В. П. Рекрута та ін.
Суттєвий внесок у висвітлення регіональних особливостей господарської діяльності
кооперативних організацій Полтавщини в період НЕПу зробив М. В. Аліман.
Більшість вищеназваних науковців у своїх наукових розробках згадують
праці зарубіжних авторів, як правило, присвячених запровадженню нової економічної
політики в УСРР та її згортанню. Є посилання на розробки представників української
діаспори, які писали про кооперативний рух від початку його зародження. Однак
донині внесок історіографів зарубіжжя у висвітлення досвіду господарювання
споживчої кооперації в умовах НЕПу не був предметом глибокого студіювання
вітчизняних авторів. Тож у цій статті зроблена спроба, залучивши науковий доробок
зарубіжних авторів, зокрема представників української діаспори, частково висвітлити
їх точку зору на означену проблему.
Без сумніву, певним внеском в історіографію кооперативного руху в умовах
НЕПу стали праці представників української діаспори. Серед відомих теоретиків і
практиків кооперації, яких доля закинула на чужину, були С. Бородаєвський та
Б. Мартос. У 1925 р. С. Бородаєвський видав у Празі підручник «Історія кооперації»
[2]. Автор не розкривав досконало питання про результати господарювання
споживчої кооперації в роки НЕПу, бо на той час для цього не було необхідних
даних. Проте деякі ідеї його праці перегукувалися з кооперативними ідеями відомих
теоретиків кооперації, які працювали на той час радянській Росії. Йдеться про
переробку сільськогосподарської сировини, передусім хліба. О. Чаянов пропонував
більшовикам створювати так звані агрокомбінати та агроміста, а український учений
С. Бородаєвський наголошував на необхідності залучення споживчих спілок до
спорудження елеваторів та організації збуту хлібосировини за кордон. На жаль, ідеї
С. Бородаєвського щодо ефективності співпраці споживчої кооперації з дрібними
виробниками з політичних міркувань залишилися поза увагою більшовиків [3, с. 358].
Для сучасних дослідників кооперативного руху зберігають науковий інтерес
праці українського економіста, теоретика і практика кооперації Б. Мартоса. Шкода,
що дотепер його ім’я залишається маловідомим для широкого загалу. На початку
ХХ ст. він працював на різних посадах у кооперативних організаціях Волині, Кубані
та Полтавщини і збагатив свої знання з питань кооперативного руху. Перебуваючи в
еміграції в Чехословачинні, Німеччині, США та інших країнах, Б. Мартос
продовжував займатися проблемами кооперації. Серед його праць особливе місце
посідає фундаментальна монографія «Теорія кооперації», яка кілька разів
перевидавалася (1923 – Подєбради, 1925 – Прага, 1947 – Регенсбург-Берхтесгаден:
Український технічно-господарський інститут) [4]. Зазначимо, що Б. Мартос був
одним із ініціаторів відкриття в 1922 р. Української господарської академії в
Подєбрадах (Чехоловаччина). На підставі захисту названої праці він отримав звання
професора академії. Сучасний дослідник має змогу ознайомитися з викладом
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положень наукових студій Б. Мартоса на сторінках тижневика «Вісті Центральної
спілки споживчих товариств України» [5].
На нашу думку, його праця була альтернативою до тієї практики, яку
прагнули здійснити більшовики, – зробити споживчу кооперацію інструментом
виконання державних директив у контексті вирішення продовольчих проблем.
Дослідження Б. Мартоса містило ряд тез, які явно ігнорувалися більшовиками, що, у
свою чергу, призвело до порушення ними кооперативних принципів. Передусім
йдеться про соціальні й економічні основи кооперації.
Ніби сьогодні написані Б. Мартосом слова про те, що «кооперативний рух
поширюється серед незаможних верств суспільства; завдання кооперації –
об’єднувати якраз тих, хто не має значних капіталів, більше того, хто терпить од
визиску з боку власників капіталу» [6, с. 14]. Спостерігаючи за спробою більшовизації споживчої кооперації України, вчений мав усі підстави для того, щоб вкотре
наголосити: дотримання кооперативних принципів і традицій є необхідною
підставою для розвитку кооперативного руху [7, с. 24]. Зрозуміло, що партійнодержавне керівництво УСРР не бажало рахуватися з кооперативними ідеями та
діловими пропозиціями Б. Мартоса, адже передусім для більшовиків він був одним з
активних учасників національних змагань 1917-1920 рр., міністром фінансів в уряді
С. Петлюри.
Протягом 1920-1930 рр. в еміграції плеяда талановитих українських
громадських діячів і дослідників кооперативного руху, зокрема Д. Соловей,
О. Бочковський, О. Мицик продовжувала відстежувати, наскільки це дозволяли дані,
досвід діяльності кооперації УСРР в умовах НЕПу. Проте їх праці не були знані в
Україні, бо не друкувалися через сувору заборону.
У 1940 р. у Канаді було опубліковане соціально-економічне дослідження
М. Сціборського «Україна в цифрах (статистична студія території, населення й
народного господарства)» [8]. Наведені автором статистичні дані про сільське
господарство УСРР у 1920-ті рр. дозволяють краще зрозуміти, який заготівельний
потенціал мала споживча кооперація в роки НЕПу. Автор був переконаний, що
колективізація на селі мала «фатальні наслідки» для споживчої кооперації [9, с. 30].
Дослідник особливо наголошував на негативному впливі колективізації на долю
тваринництва, а відтак і м’ясопереробної галузі кооперації. Автор вказував на
великий експортний потенціал кооперації, який більшовики прагматично використали для проведення індустріалізації. М. Сціборський зазначав, що торговельна
галузь споживчої кооперації передусім була одержавлена. Відтак, статистичні дані
державних установ 20-х рр. «ніяким чином не можуть схарактеризувати дійсного
стану й можливостей українського народного господарства в торговельному обороті»
[10, с. 37].
Певний матеріал про розвиток споживчої кооперації за доби НЕПу містить
«Енциклопедія українознавства» [11], яка вийшла за кордоном у кінці 1940-х рр. і
передрук якої був зроблений в Україні в середині 90-х рр. Автори матеріалу,
присвяченого кооперативному руху, І. Витанович, В. Голубничий та інші, не
заперечували того факту, що під час НЕПу, навіть «в умовах більшовицької
окупації», споживча кооперація швидко розвивалася. Цікавою є думка авторів, що «у
багатьох відношеннях кооперація в умовах НЕПу не відрізнялася від старої
кооперації (виборні органи, добровільне членство, конкуренція на вільному ринку,
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підприємницька ініціатива), водночас вона була знаряддям в руках комуністичної
партії та держави».
Допомогу споживчій кооперації з боку влади дослідники пояснюють суто
прагматичними розрахунками: «Особливо кооперацію підтримувала держава, коли
йшлося про конкуренцію з непманами в місті й куркулями на селі. Тому кооперація
діставала кредити, замовлення чи постачання від державної промисловості на
вигідніших умовах, ніж непмани й куркулі; держава також допомагала субсидіями
тримати ціни кооперативної торгівлі на нижчому рівні, ніж у приватника» [12,
с. 1126]. Разом з тим, зробивши цілком правильний висновок про одержавлення
споживчої кооперації та підтримку радянською владою монопольного становища
кооперації на споживчому ринку, автори не звернули увагу на те, що з середини
1920-х рр. споживча кооперація стала фінансово спроможною. Відтак, фінансовокредитна допомога влади кооперативним організаціям у перші роки НЕПу була
відшкодована державі сповна.
Відомим дослідником кооперативного руху України серед тих, хто
проживав у Канаді, був А. Качор. Він розглядав розвиток кооперації в контексті
економічних змін [13]. Автор не заперечував того факту, що за часів НЕПу споживча
кооперація «зуміла охопити своєю сіткою майже всю територію України». Проте
більшовики навмисно ліквідували потенціал системи в 1930-ті рр. Зазначено, що
фінансовий потенціал всеукраїнських кооперативних банків та частину кооперативного майна держава незаконно присвоїла [14, с. 17]. Автор детально не висвітлював розвиток торговельної галузі споживчої кооперації, проте зазначав, що вона
багато втратила в результаті високих націнок (100 % і навіть більше) на промислові
товари державної промисловості, які їм доводилося закупляти для селян. Зважаючи
на це, А. Качор наголошував, що в торговельній системі радянської влади «криється
теж джерело коштів», звідки держава черпала гроші на індустріалізацію та розбудову
військового комплексу [15, с. 94].
Відомим аналітиком радянської економіки періоду НЕПу і місця в ній споживчої кооперації був російський економіст-емігрант О. Д. Билимович (уродженець
Житомира). Його праця «Кооперація в Росії до, під час і після більшовиків» [16], що
вийшла в Німеччині (1955 р.), присвячена вивченню кооперативного руху від
зародження в ХІХ до середини ХХ ст. Монографія, що є шедевром кооперативної
думки російського та українського зарубіжжя, тривалий час не була відома
дослідникам кооперації. У Російській Федерації цю унікальну книгу перевидали в
2005 р. О. Д. Билимович зробив спробу проаналізувати, яку кооперацію ми втратили
у результаті господарювання більшовиків і чому це сталося. На думку вченого, для
радянської влади найбільш потрібною була споживча кооперація. Після низки
здійснених над нею експериментів, починаючи з перетворення споживчих товариств
у 1919 р. у примусові, підпорядковані Наркомпроду «комуни споживачів», система
споживчої кооперації зносу почала помітно відроджуватися у роки НЕПу.
Автор вважав, що радянська влада в роки НЕПу «зберегла видимість
кооперації в споживчих товариствах, однак перетворила їх в організації, які не мали
нічого спільного із справжньою кооперацією». Цією хибною кооперацією, яка
повністю підпорядковувалася державі і партії, останні, на його думку, широко
користувалася для своїх цілей [17].
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О. Д. Билимович зазначав, що кооперація за роки більшовицького правління
була перетворена у підпорядковані радянській владі і правлячій партії органи,
позбавлена свободи і самостійності. Більшовики перетворили кооперацію, зазначав
учений, на розподільчий і заготівельний орган та використали для виконання тих
завдань, які не міг виконати державний апарат. Проте як тільки радянський апарат
зміцнився настільки, що зміг ліквідувати НЕП і перейти до побудови соціалістичних
засад, кооперація зазнала різкого перелому у бік обмеження її діяльності.
Більшовики, зазначав О. Д. Билимович, де це було можливо почали надавати
переваги державним господарським органам [18, с.95]. У 1930 р. вся система
споживчої кооперації після того, як допомогла побороти приватну торгівлю, зазнала
нищівної критики з боку Й. Сталіна на ХVІ з’їзді ВКП(б). При цьому наголошувалося
на вимозі з’їзду існуючу «монополію споживчої кооперації усунути шляхом розвитку
державної роздрібної торгівлі» [19, с. 96].
Деякі положення О. Д. Билимовича зберігають актуальність і нині. З огляду
на сучасну економічну ситуацію, особливо заслуговують на увагу вислови вченого
про перспективи споживчої кооперації в умовах ліберальної економіки.
Безперечно, одним з найвидатніших знавців історії кооперативного руху
серед дослідників діаспори вважається І. Витанович. Його фундаментальна монографія «Історія українського кооперативного руху» (Нью-Йорк, 1964 р.), яка суттєво
поповнила історіографічні розвідки про досвід господарювання споживчої кооперації
у період НЕПу, до цього часу залишається солідною джерельною базою [20].
Прикметно, що автор увів у науковий обіг нові, невідомі вітчизняним історикам
джерела та факти, що були вивезені за кордон українською еміграцією. Це, у свою
чергу, значно розширює знання сучасних дослідників про кооперативний рух на
Україні в 1920-ті рр.
Учений переконливо обґрунтував необхідність переходу до НЕПу. Він
зазначав, що «не так сама громадянська війна, як політичний режим і методи
воєнного комунізму спаралізували будь-яку господарську ініціативу». В Україні, як і
в інших регіонах країни, спалахнули економічні й політичні повстання, що й змусило
більшовиків удатися до відступу і запровадити НЕП [21, с. 276].
І. Витанович в одному з розділів своєї праці присвятив декілька параграфів
функціонуванню кооперативних організацій України в умовах НЕПу. Серед них:
«Проголошення нової економічної політики («НЕП») і декретів про віднову
кооперативних організацій; «Відновлена мережа споживчої кооперації в системі
«Вукопспілки», «Всеукраїнська Видавнича Спілка – Книгоспілка», «Кооперативна
преса й освіта», «Загальні досягнення й участь кооперації у відбудові народного
господарства України за НЕПу » тощо. Зокрема автор приділив увагу сільськогосподарській, кустарно-промисловій, житловій, страховій, кредитній та іншим видам
кооперації.
Оцінюючи місце споживчої кооперації у контексті проголошеної більшовиками політики НЕПу, І. Витанович зауважував: «Державна торгівля не могла
просякнути в гущу трудового населення й тільки кооперативна форма постачання чи
збуту плодів його праці є найбільш придатною й доцільною». На кооперацію
покладалось одне з головних завдань радянської влади – «організація внутрішньодержавного обміну та організація трудових процесів сільського господарства» [22, с.
278]. Цілком погоджуємося з висновком автора, що споживча кооперація в умовах
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конкурентної боротьби за лідерські позиції на ринку УСРР «почала не лише виявляти
тенденцію бути фаховою як за своїм змістом, так і за своїми завданнями, – вона,
разом із завоюванням важких економічних позицій, намагалася також зберегти свої
ідейно-громадські якості й завдання» [23, с. 280 ].
Більшовицькій владі потрібні були кооперативні організації, зазначав
дослідник, як для організації в ній своїх партійних господарських кадрів, так і для
налагодження за її допомогою господарських зв’язків із закордоном. З цього приводу
І. Витанович зазначав, що перші більшовицькі контракти із закордонними фірмами
здійснювалися при посередництві кооперативних організацій. За допомогою
споживчої кооперації України вивозили на європейський ринок сільськогосподарські
продукти, передусім, збіжжя, цукор, масло, яйця в обмін на машини для важкої
промисловості.
Цікавим видається думка І. Витановича про те, що кооперація навіть в
умовах обмеження її діяльності регулятивними органами, все ж таки «стихійно
відродила на Україні свіжу ще традицію самодіяльності сільського, міського та
робітничого населення при фабриках і заводах, його природний та правничий нахил
до організованого громадського самопорятунку у випробуваній кооперативній
організації.
Дещо дискусійною є теза І. Витановича стосовно того, що керівниками
відновлюваних кооперативних організацій пайовики, як правило, обирали старих
кооперативних діячів. Якщо це відбувалося у сільській кооперації, з думкою автора
погодитися можна. Водночас більш переконливим є твердження вченого, що від
кооператорів-більшовиків радянський уряд вимагав передусім господарських успіхів.
Хоча при цьому автор зазначав, що тривалий час більшовики не ставили особливих
політичних вимог до кооперації. Лише в кінці 1920-х рр. кооперація зазнала помітної
політизації [24, с. 279].
На внутрішньому ринку, зазначав І. Витанович, кооперація в роки НЕПу
мала «направити вільний товарообіг за таким шляхом, щоб він не шкодив загальному
плану соціалістичного будівництва держави». Відтак, кооперативні організації мали
цілком замінити місце приватної торгівлі. Учений зробив підрахунки результатів
господарської діяльності споживчої кооперації України в роки НЕПу, які і нині
зберігають цінність для науковців. Зокрема, важливими, на нашу думку, є такі дані: у
1925-1926 рр. участь споживчої кооперації у загальноукраїнському роздрібному
товарообороті становила 32 %, при цьому товарообіг споживчих товариств досягав
68 % усього товарообороту системи [25, с. 281]. Разом з цим, важливим моментом для
розуміння тодішньої фінансової ситуації в споживчій кооперації є зауваження
І. Витановича з приводу того, що усі ланки споживчої кооперації були значною
мірою в кредитній залежності від держави.
Підсумовуючи загальні досягнення кооперації у відбудові народного
господарства України за НЕПу, дослідник зауважував, що ця політика сприяла
відродженню пригнічених сил народу, адже «почала прокидатися господарська
ініціатива» в усіх галузях економіки. Держава намагалася не випускати і втримувати
командні висоти, однак їй довелося рахуватися із потенціалом кооперації, без якої
відбудова економічного життя була неможлива. Це положення І. Витанович
аргументував такими даними: якщо у 1922-1923 рр. відсоткова участь кооперації у
роздрібній торгівлі становила 14,5 %, то у 1925-1926 рр. вона зросла до 44 %. У 1925226

1926 рр. товарообіг роздрібної кооперативної торгівлі становив 885,1 млн. крб., а у
1928-1929 рр. він досяг 2003,0 млн. [26, с.294]. Ці позитивні зміни торговельної галузі
споживчої кооперації, зазначав учений, відбувалися на фоні зменшення обсягів
товарообороту приватної і повільного зростання державної торгівлі.
Як загальний підсумок досліджень господарської діяльності кооперативних
організацій в роки НЕПу І. Витанович зазначав, що відбудова кооперації, яка
«проникла в усі царини як економічного, так і культурного життя», була наповнена
національним змістом. З цього приводу автор писав: «Кооперація стала одним з
головних річищ, яким проникав не лише господарський поступ у широкі маси
народу, але й національна свідомість». Цілком погоджуємося з тезою вченого про те,
що кооперація в період НЕПу була «реальним фактором у боротьбі за самобутність
народного господарства України» [27, с. 295]. Вважаємо, що така оцінка не втратила
актуальності і нині.
Згадував про розвиток вітчизняної споживчої кооперації в 1920-ті рр. і
В. Голубничий у праці «Три лекції про економіку України» [28], що вийшла в кінці
60-х рр. ХХ ст. Доки існував НЕП, зазначав автор, існувала вільна ринкова економіка.
На ринках так чи інакше, наголошував він, існувала рівновага, а відтак «не було у
більшовиків надто багато можливостей для економічного визиску України». Це
давало можливість розвиватися споживчій кооперації навіть у жорсткій конкурентній
боротьбі [29, с. 11].
Інший важливий момент, на який звернув увагу дослідник, і який, на нашу
думку, може стати предметом дослідження сучасних науковців, – це використання
державою потенціалу кооперативних організацій України для експортних операцій.
В. Голубничий зазначав, що у 1920-ті рр. відбулися радикальні зміни у напрямах та
структурі зовнішньоекономічних зв’язків. По-перше, з причини не лише економічних, але й політичних факторів були утрачені позиції вітчизняної кооперації на
європейському ринку. По-друге, внаслідок непродуманої політики більшовицького
уряду різко зменшилася торгівля споживчої кооперації з традиційними торговельними партнерами – Польщею та прибалтійськими країнами. Аналізуючи причини
зменшення обсягів сільськогосподарського експорту України у роки НЕПу, автор
називав дві основні причини: суттєвий приріст населення і зростання обсягів
споживання продуктів сільського господарства самим селянством [30, с. 10]. Якщо
перша причина не викликає заперечення, оскільки з початком індустріалізації та
приїздом на новобудови громадян з усіх регіонів СРСР різко збільшилася чисельність
населення республіки, то з другою погодитися не можемо. Вона, на нашу думку, є
необґрунтованою.
Серед досліджень української еміграції 60-х рр. ХХ ст., у яких певною
мірою висвітлені причини згортання НЕПу, варто згадати праці Г. Костюка та
З. Мельника. Хоча студія Г. Костюка [31] і присвячена особливостям внутрішньопартійної боротьби другої половини 1920-30-х рр., проте вона допомагає краще
зрозуміти взаємозалежність політичного курсу керманичів країни й економічного
розвитку УСРР. Автор мав усі підстави свідчити, що сталінський централізм в
економіці України призвів до «поступової трансформації неросійських республік в
адміністративні і економічні провінції Росії». Відтак, у цій «економічній уніфікації»
не було простору для самостійного господарювання кооперації [32, с. 3.]. Г. Костюк у
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цьому разі не писав конкретно про посилення залежності споживчої кооперації УСРР
від союзних відомств, однак це випливає з його дослідження.
Цікавим для сучасних науковців є праця З. Мельника «Формування
радянського капіталу. Україна 1928/29-1932» [33]. На думку вченого, до середини
20-х рр. витрати капіталу в промисловість України не перевищували витрати
споживання. Однак протягом другої половини 20-х рр. НЕП «був трансформований у
контрольовану з центра, соціалізовану економіку» [34, с. 9]. Разом з тим, автор
розробки не заперечував необхідності плановості радянської економіки, вважаючи її
запорукою вдосконалення методів економічного керівництва. На жаль, З. Мельник не
звернув увагу на залучення коштів споживчої кооперації, зокрема паїв членів
сільських товариств, до вирішення більшовицьких експериментів в економіці.
Фрагментарно висвітлив питання про роль споживчої кооперації в роки
НЕПу представник української діаспори в Канаді Я. Пришляк [35]. На його думку,
численні партійні та державні рішення перших років НЕПу сприяли відродженню
кооперативного руху в Україні. Проте, зазначав він, більшовики прагнули не лише
відбудувати національну економіку, але й «використати кооперативні організації для
державних органів економіки і торгівлі» [36, с. 26]. Заслуговує на увагу використання
Я. Пришляком порівняльного прийому в осмисленні питання підготовки спеціалістівгосподарників для ринкової економіки: «За допомогою кооперації більшовики
намагалися відтворити економічні зв’язки із закордоном та готувати в кооперативних
підприємствах свої власні економічні кадри з членів комуністичної партії, щоб у той
спосіб встановити політичний контроль над кооперацією. Але українська спільнота та
її провідники хотіли використати кооперативні організації для спротиву режимові і в
рамках економічної самодіяльності та кооперативної автономії скріпити національну
силу і солідарність». На цьому порівнянні базується висновок, що відбудова
споживчої кооперації в період НЕПу «робилася українськими кадрами і була
наповнена національним змістом» [37, с. 26-27]. Однак аналіз певних архівних
матеріалів центральних та регіональних державних архівів сучасної України дає нам
підставу для констатації перебільшеного бачення Я. Пришляком національного
фактора в кооперативному русі УСРР 1920-х рр.
Окремі сторінки наукової розробки «Українська кооперація діаспори.
Історичний огляд 1930-1995» [38], що вийшла в Україні в середині 1990-х рр.,
присвячені кооперативному руху в період НЕПу. Проте з’ясуванню досвіду
господарювання споживчої кооперації України відведено всього декілька рядків.
Певним чином питання про місце та роль кооперативних організацій
України в роки НЕПу окреслено в деяких працях іноземних авторів, у тому числі
істориків, політологів та економістів. Серед наукових розробок такого напряму варто
назвати ґрунтовну монографію А. Манінг Кларенс «Україна у двадцятому столітті»,
опубліковану в Нью-Йорку на початку 1950-х рр. [39]. Праця вийшла ще за життя
Й. Сталіна і містила критику його економічної політики. Тут наголошується на тому,
що з його приходом до влади демократичні елементи в економіці різко обмежилися,
посилився вплив центру, розпочалася згідно з «московською моделлю» стандартизація усіх сфер життя. Відтак, негативного впливу зазнали всі українські «інституції»,
включаючи кооперативи [40, c. 88-89]. Разом з тим, у дослідженні не простежуємо
глибокого аналізу споживчої кооперації в умовах ринку.
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Автором книги «Комунізм і дилема національного визволення: національний комунізм в Радянській Україні 1918-1933» [41] був відомий американський
учений Дж. Мейс. На думку автора, НЕП в Україні запроваджено на кілька місяців
пізніше, ніж в Росії. Пояснюється це політичними причинами, зокрема прагненням
більшовиків зберегти і зміцнити на Україні свою опору – комітети незаможних селян,
які у той період, на думку дослідника, ще не були підготовлені до відродження
приватної власності і боротьби із заможними селянами. Хоча Дж. Мейс глибоко не
висвітлив становище споживчої кооперації на селі в умовах НЕПу, але його праця дає
підстави для висновку: соціально-класовий фактор справляв значний вплив на
кооперування селян. Оскільки «нижчі верстви середняків» були залучені до роботи в
комнезамах, це певною мірою заважало їм вступати до кооперативів [42, с. 65-66].
Історії України у цілому присвятив свою працю «Вступ до української
історії. Том. 3. ХІХ-ХХ ст.» (Нью-Йорк, 1986 р.) Н. Чировський [43]. Програма НЕПу,
на його думку, була частковою лібералізацією «воєнного комунізму», не засобом
відступу, а швидше тимчасовим компромісом з дрібним виробником [44, с. 239].
Й. Сталін, наголошував учений, боявся лібералізації економіки, вважаючи, що це є
загрозою цілісності СРСР і російському домінуванню та затримує прихід комунізму.
Н. Чировський не ставив завдання глибоко показати зміни в діяльності кооперації з
початком індустріалізації, проте він зазначав, що «планова ера» вже в 1926-1927 рр.
мала негативний вплив на всі без винятку господарські структури української
економіки [45, с. 241 ].
У 1988 р. у США за ініціативи українських емігрантів вийшов збірник
мемуарів працівників іноземних фірм та організацій, які були свідками подій 19201930-х рр. в Україні, зокрема голодомору 1932-1933 рр. [46]. Ці документи
підтверджують, що в 1928 р. Й. Сталін та його оточення пішли на згортання НЕПу.
Ініційована більшовиками у кінці 20-х рр. ХХ ст. колективізація була не чим іншим,
як утіленням ідеї Л. Троцького отримати капітал за рахунок села для проведення
індустріалізації. Такий підхід держави був початком «безжалісної війни проти селян»
[47, с. 17-18]. Відтак, споживча кооперація в новій моделі господарювання кінця
1920-х рр. втрачала своє традиційне поле для господарської діяльності.
На початку 1990-х рр. у Німеччині вийшов збірник статей з проблем
кооперативного руху в країнах Східної Європи [48]. У дослідженнях, уміщених у
збірнику, акцентувалося і на особливостях розвитку кооперації в радянській Україні.
Зокрема, Р. Петерхоф розглянув діяльність кооперативних товариств в умовах НЕПу
як альтернативну форму державному сектору економіки. Проте висвітлення досвіду
завоювання споживчою кооперацією провідних позицій на ринку в роки НЕПу
відсутнє.
Привертає увагу сучасного дослідника ґрунтовна монографія англійського
історика Р. Сервіса, присвячена осмисленню постаті В. Леніна в контексті політичної
боротьби за владу в 1920-ті рр. [49]. Окремі розділи присвячено аналізу нової
економічної політики. На думку вченого, розробка і впровадження НЕПу відбулися у
певні етапи, серед яких він виділив період від січня до червня 1921 р., коли ставка
робилася на продуктообмін, і від липня 1921 до липня 1922 р. – коли від
товарообміну знову повернулися до торгівлі. НЕП, вважав автор, був запорукою
кінця голоду, хвороб та господарського розладу [50, с. 421].
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Учений зазначав, що всі біографи В. Леніна применшували його внесок у
розробку і запровадження НЕПу. Без сумніву, така позиція виокремлює Р. Сервіса
з-поміж інших дослідників НЕПу. Він зазначав: «Без Леніна не було б НЕПу. Без
НЕПу радянську державу охопили б народні повстання». Звідси і висновок: «Повстання були найбільш сильним аргументом для реформи» [51, с. 425]. Водночас, акцентував учений, нова економічна політика була «виключно дратівливою для партії»,
яка вважала державну економічну монополію чудовим досягненням [52, с. 422].
Цілком справедливо зазначається, що НЕП надав широкі права кооперації.
Проте Р. Сервіс наголошував, що В. Ленін, допускаючи свободу торгівлі, у тому
числі споживчої кооперації, від самого початку закликав до її контролю з боку
радянської держави [53, с. 431]. Зазначимо, що і це положення вченого не викликає
заперечення.
Отже, ознайомлення з доробком історіографії зарубіжжя, в якій так чи
інакше висвітлювалося місце і роль споживчої кооперації України в період НЕПу,
сприяє глибшому й об’єктивнішому розумінню означеної проблеми. Залучення ними
нових матеріалів та статистичних даних, вивезених з УСРР у різний час емігрантами,
у тому числі колишніми кооператорами, їх спогади дали можливість неупереджено
з’ясувати історію кооперативних організацій України в роки НЕПу. Водночас
окремим проаналізованим дослідженням бракує повноти архівних даних, у деяких
джерелах простежується переоцінка національного фактора кооперативного руху. У
розглянутих працях, на жаль, відсутнє глибоке вивчення особливостей завоювання
споживчими товариствами та їх спілками провідних позицій у ринковій економіці
НЕПу.
На нашу думку, сьогодні, коли бракує досвіду господарювання в умовах
фінансово-економічної кризи, у такому дослідженні є нагальна потреба. Тож
поєднання наукових здобутків вітчизняних і зарубіжних науковців у студіюванні
окресленої проблеми може стати запорукою підготовки фундаментальної праці з
історії господарської діяльності споживчої кооперації в умовах НЕПу та сприяти
виробленню практичних рекомендацій щодо її успішного розвитку в нинішніх
складних соціально-економічних умовах.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНКИ
ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ У СІЛЬСЬКІЙ
МІСЦЕВОСТІ
Стаття присвячена дослідженню методологічних підходів щодо оцінки ефективності
роздрібної торгівлі споживчої кооперації у сільській місцевості. Обґрунтовано системний
підхід щодо утворення взаємопов’язаних показників ефективності роздрібної торгівлі
споживчої кооперації у сільській місцевості, визначено основні принципи побудови системи
показників та розроблено систему показників оцінки ефективності роздрібної торгівлі
споживчої кооперації у сільській місцевості.
Ключові слова: роздрібна торгівля, споживча кооперація, сільська місцевість,
ефективність.
The article is devoted research of methodological approaches to the estimation of efficiency
consumer co-operation retail trading of in rural locality. In the article are grounded systems
approach of formation indexes of efficiency consumer co-operation retail trading in rural
locality, basic principles of construction and the system of indexes efficiency consumer cooperation retail trading in rural locality.
Key words: retail trading, consumer co-operation, rural locality, efficiency.

У період загострення соціально-економічної кризи Україна переживає
відповідальний момент вибору шляхів свого подальшого розвитку. Формування
механізму жорстокої конкуренції, несталість ринкової ситуації ставлять перед
торгівлею у сільській місцевості завдання ефективного використання внутрішніх
ресурсів, що є в її розпорядженні, з одного боку, а з іншого, – своєчасного реагування
на зовнішні умови, що змінюються. До зовнішніх умов слід віднести: фінансовокредитну систему, податкову політику держави, механізм ціноутворення, кон’юнктуру ринку, взаємовідносини з постачальниками та споживачами.
©
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Підвищення ефективності роздрібної торгівлі у сільській місцевості є
головним завданням для всіх організацій і підприємств галузі системи споживчої
кооперації незалежно від роду здійснюваних функцій і кола вирішуваних задач.
Відмінності у характері їх діяльності обумовлюють специфіку показників ефективності, своєрідність методів і критеріїв оцінки, шляхів пошуку і мобілізації резервів.
Управління ефективністю роздрібної торгівлі у сільській місцевості повинно створювати умови для прибуткового функціонування підприємства виходячи з
того, що прибуток не є причиною існування підприємства, а є результатом його
діяльності.
Мета дослідження полягає у розробці методики оцінки ефективності
сільської роздрібної торгівлі споживчої кооперації. Реалізація поставленої мети
обумовила необхідність вирішення наступних завдань:
- обґрунтувати системний підхід щодо утворення взаємопов’язаних
показників ефективності;
- визначити основні принципі побудови показників оцінки ефективності
роздрібної торгівлі у сільській місцевості;
- розробити систему показників оцінки ефективності роздрібної торгівлі
споживчої кооперації у сільській місцевості.
У економічній літературі висловлюються різні думки з питання, які
показники точніше характеризують частини ефекту, витрат і їх співвідношень.
Однією з причин такого положення є, з одного боку, відсутність єдності поглядів у
економістів на торгівлю як галузь сфери матеріального виробництва; з іншої —
положення про те, що її основна функція — це обслуговування населення. Така
проблемна ситуація служить одній з основних причин відсутності загальноприйнятих
для торгівлі показників ефекту. При цьому нерідко пропонується вимірювати
ефективність одним або декількома показниками, узагальнюючими і частковими.
Зараз у роздрібній торгівлі у сільській місцевості немає єдиної системи
оцінки показників ефективності її діяльності, що відповідає науковим вимогам
системного підходу, забезпечує однозначність вимірювання ефективності, доступної
для практичних працівників і побудованої на звітності, що реально діє. Все це
зумовлює, особливо для цілей управління, необхідність подальшого вдосконалення
вживаних сьогодні показників оцінки ефективності роздрібної торгівлі у сільській
місцевості.
Перш за все, необхідний системний підхід, утворення системи взаємопов’язаних показників (рис. 1).
Доцільно виділити економічний і соціальний ефекти, узагальнюючі і
часткові показники ефективності; врахувати особливості організаційних рівнів
управління роздрібною торгівлею у сільській місцевості, для яких визначаються
показники; використовувати у взаємозв’язку ресурсний і витратний методи побудови
показників економічної ефективності; досягти максимально можливої інформаційної
забезпеченості показників ефективності головним чином на основі статистичної і
бухгалтерської звітності, що діє.
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Виділення ефектів

Економічний

Соціальний

Виділення показників
(використовуючи у взаємозв’язку ресурсний
і витратний методи їх побудови)

Критеріальні

Чинників
ефективності

Технікоекономічні

Врахування особливостей організаційних
рівнів управління роздрібною торгівлею
у сільській місцевості, для яких
визначаються показники
Рис. 1. Методологія формування системи показників ефективності роздрібної
торгівлі споживчої кооперації у сільській місцевості
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На наш погляд, система показників оцінки ефективності роздрібної торгівлі
у сільській місцевості повинна відповідати вимогам, що відображені на рис. 2.

Причиннонаслідковість

Стимулююча
дія

забезпечення причинно-наслідкового зв’язку з
прийнятим критерієм ефективності галузі

забезпечення стимулюючої дії показників на
підвищення ефективності використання ресурсів і
зниження поточних витрат

Кількісна
вимірність

показники, що характеризують результати і
витрати, повинні бути кількісно вимірними і
базуватися на інформації системи обліку і
звітності, що діє

Єдність

загальним і частковим показникам ефективності
повинні бути властиві єдність і функціональний
зв’язок

Взаємопов’язаність

кількісні і якісні показники розвитку роздрібної
торгівлі у сільській місцевості на всіх рівнях
управління повинні бути тісно взаємопов’язані

Рис. 2. Вимоги до побудови системи показників оцінки ефективності роздрібної
торгівлі споживчої кооперації у сільській місцевості
Розробка нових і вдосконалення існуючих показників оцінки ефективності
роздрібної торгівлі у сільській місцевості повинні базуватися на загальноприйнятій
методології. В той же час необхідно повною мірою зважати на специфіку торгівлі, її
місце в економіці. Враховуючи відтворювальну роль торгівлі, її ефективність,
необхідно обчислювати з урахуванням використання всіх наявних в галузі ресурсів у
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взаємозв’язку з поточними витратами — витратами обігу. Варто зазначити, що
торгівля — галузь, що не споживає предмети праці, а тому розділ показників
підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів не має самостійного
значення. На наш погляд, у торгівлі необхідно використовуватися показники, які
характеризують рівень якості торгового обслуговування споживачів.
Оцінку ефективності роздрібної торгівлі у сільській місцевості слід
здійснювати у декілька етапів, які передбачають:
- перевірку достовірності аналізованих показників;
- забезпечення зіставності показників ефективності;
- зіставлення встановленого на попередньому етапі відхилення з
критерійною вимогою;
- формулювання висновку про чинники і резерви підвищення ефективності.
Для того, щоб провести оцінку ефективності роздрібної торгівлі у сільській
місцевості згідно з вказаними вище етапами, необхідне відповідне методологічне і
методичне забезпечення. Його елементами є методика контролю достовірності
показників, що вивчаються, методика аналізу чинників ефективності, докладна
класифікація чинників ефективності з погляду керованості, набір ознак зіставності і
рекомендації по її забезпеченню, методика побудови показників оцінки ефективності.
Нами визначені основні принципи побудови показників оцінки ефективності роздрібної торгівлі у сільській місцевості, до яких можна віднести наступні:
1. Наслідковість – результати і витрати, що формують показник ефективності, повинні порівнюватися при дотриманні причинно-наслідкового зв’язку.
2. Повнота – результат (ефект), що входить у показник ефективності,
повинен бути повним, тобто враховувати всі елементи ефекту; витрати, що входять в
показник ефективності, не повинні включати елементів результату і мати повторного
рахунку і в той же час повинні відрізнятися повнотою обліку всіх складових.
3. Змістовність – форма зв’язку витрат і результатів у показнику
ефективності повинна відповідати їх змісту і враховувати відмінності в розмірності.
4. Дезагрегованість – будь-який показник ефективності повинен піддаватися
дезагрегуванню на часткові характеристики торговельного процесу.
Показники ефективності роздрібної торгівлі у сільській місцевості
необхідно розрізняти за рівнями і чинниками: узагальнюючі показники, що
відповідають критерію ефективності і що одночасно відображають соціальні
обмеження (табл. 1); показники, що характеризують ефективність використання
окремих видів ресурсів і витрат. Ці показники можна назвати показниками чинників
ефективності (табл. 2). Їх сукупність повинна охоплювати всі величини
критеріального показника і, одночасно, забезпечувати кількісний зв’язок динаміки
даних показників з динамікою критеріального показника. Техніко-економічні
показники (різні коефіцієнти і специфічні показники) ефективності використання
ресурсів (витрат) застосовуються для конкретного аналізу, планування і управління
ефективністю їх використання (табл. 2).
Узагальнюючі критеріальні показники оцінки ефективності роздрібної
торгівлі у сільській місцевості за основними групами, на наш погляд, можна
класифікувати наступним чином (табл. 1).
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Таблиця 1
Узагальнюючі критеріальні показники економічної ефективності торгівлі
споживчої кооперації у сільській місцевості
Показники
Ефективність використання
ресурсів

Ефективність витрат обігу

Витратовіддача ( ВВ ):
Ресурсовіддача ( РВ ):

РВ 
де

О
,
(ОФ  ОК  ФОП)

ОФ

– середньорічна вартість

основних фондів, ОК –
середньорічна вартість оборотних
коштів;

О
ВО ,

ВВ 
де

О

Рентабельність товарообороту ( РО )

РО 

населення ( Ос / н )

товарообороту; ВО – сума
витрат обігу

Ос / н 

Витратомісткість ( ВМ ):

ФОП

ВМ 

– фонд оплати
праці.

ВО
О

Рентабельність ресурсів ( РP ):

де

Ч с/н

РВО 
де

ВО

П

— поточні витрати

,

– чисельність сільського

торгової площі ( О

1м 2

П
,
ВО
– прибуток;

О
Чс / н

населення
Товарооборот на одиницю (м2)

( РВО ):

П
(ОФ  ОК  ФОП)

П
О

Товароборот на душу сільського

– обсяг роздрібного

Рентабельність поточних витрат

РР 

Ефективність товарообороту

О1м 2 
де

S торг

)

О
Sторг

,

– торговельна площа

підприємств у сільській місцевості

Інтегральний показник ефективності ( Е Еі )

ЕЕі  І РВ  І РВО  І РО ,
де

І РВ

– індекс зміни ресурсовіддачі;

І РВО

– індекс зміни рентабельності витрат обігу;

І РО

– індекс

рентабельності товарообороту

Ефективність роздрібної торгівлі у сільській місцевості, як вже наголошувалося, визначається порівнянням результатів діяльності галузі з об’ємом ресурсів
або витрат обігу. У зв’язку з цим повинні застосовуватися одночасно два типи
узагальнюючих критеріальних показників: ресурсний і витратний.
Ресурсний тип показників характеризує ефективність використання ресурсів
підприємства за відповідний період, тобто величину ефекту (товарообігу, прибутку),
отриманого на одиницю ресурсів – ресурсоовіддачу; його зворотна величина —
ресурсоємність, тобто величина ресурсів на одиницю отриманого ефекту. Витратний
тип показника характеризує ефективність витрат обігу, тобто величину ефекту,
отриманого на одиницю витрат обігу,— витратовіддачу. Його обернена величина —
витратоємість, тобто величина витрачених засобів на одиницю отриманого ефекту.
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Показники чинників ефективності використання окремих видів ресурсів
(живої праці) основних фондів, оборотних фондів характеризують рівень, динаміку і
чинники ефективності використання кожного виду ресурсів (витрат) окремо і в їх
взаємозв’язку (табл. 2).
Таблиця 2
Показники чинників ефективності та техніко-економічні показники
ефективності роздрібної торгівлі споживчої кооперації у сільській місцевості
Ефективність
використання
живої праці
Продуктивність
(трудомісткість)
працівника торгівлі
(продавця)

Показники чинників ефективності
Ефективність
Ефективність використання
використання основних
оборотних фондів
фондів
Фондовіддача
Коефіцієнт оборотності оборотних
фондів
Фондозабезпеченість
Середня тривалість обороту обоРентабельність основних
ротних фондів за певний період
фондів
Рентабельність оборотних фондів
Техніко-економічні показники

Витрати по
заробітній платі,
фонд заробітної
плати, що припадає
на одну грошову
одиницю
товарообороту

Торгова площа у
розрахунку на один
магазин.
Роздрібний товарооборот
в середньому на один
магазин.
Витрати обігу на одиницю
вартості торгового
устаткування

Коефіцієнт оборотності оборотних
фондів у товарних запасах
Тривалість одного обороту
оборотних фондів у товарних
запасах

У сучасних умовах господарювання виникає необхідність розробки
методики оцінки впливу інтенсивних чинників на поточні витрати, зокрема рівня
розвитку і використання матеріально-технічної бази, особливо рівня її технічної
оснащеності, зростання продуктивності праці.
Стосовно торгових підприємств у сільській місцевості виробничі ресурси
виступають у вигляді робочої сили, тобто певної кількості торгових працівників;
набору устаткування, інструментів, засобів механізації і автоматизації, будівель і
споруд — всього, що входить до складу основних фондів; запасів товарноматеріальних цінностей незавершеного виробництва, напівфабрикатів та інших
активів (оборотних коштів).
Завдання полягає в тому, щоб правильно і своєчасно вимірювати і
оцінювати ефективність використання ресурсів і виробити надійний механізм
управління цим процесом. Під ресурсними показниками ефективності роздрібної
торгівлі у сільській місцевості розуміється відношення ефекту (результату) діяльності
підприємства до суми ресурсів, що забезпечують цей результат.
Доцільно визначати загальну величину трудових, матеріальних і грошових
ресурсів роздрібної торгівлі у сільській місцевості шляхом додавання середньорічної
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вартості основних фондів, оборотних коштів і фонду заробітної плати, включаючи
виплати з фонду матеріального заохочення.
Оцінка ефективності використання ресурсів роздрібної торгівлі у сільській
місцевості повинна доповнюватися оцінкою і аналізом ефективності використання
кожного їх виду — трудових ресурсів, основних фондів і оборотних коштів.
Проблема підвищення ефективності використання трудових ресурсів у
роздрібній торгівлі у сільській місцевості зводиться в основному до двох напрямів:
використання основних чинників ефективності живої праці; найбільш раціонального
розподілу і використання трудових ресурсів.
Рівень ефективності використання трудових ресурсів у роздрібній торгівлі у
сільській місцевості може бути оцінений системою показників, до основних з яких
належить продуктивність праці та відносна економія річної чисельності працівників.
Як узагальнюючий показник слід визнати продуктивність праці. Всі інші
показники є частковими (відносна економія річної чисельності працівників, витрати
по заробітній платі тощо). Вони залежать від рівня і динаміки продуктивності праці.
Зворотною величиною продуктивності праці в галузі є трудомісткість.
Для розрахунку продуктивності праці у роздрібній торгівлі у сільській
місцевості використовується обсяг роздрібного товарообороту в порівняних цінах.
Відношення обсягу товарообороту до середньооблікової чисельності торгових
працівників є рівнем продуктивності праці на підприємстві:

О
,
Ч

ПП 

(1)

де
П П – продуктивність праці в торгівлі; Ч – середньооблікова
чисельність торгових працівників.
Оцінка ефективності використання основних фондів роздрібної торгівлі у
сільській місцевості може бути здійснена системою показників, з яких
найважливішим є фондовіддача. Фондовіддача — умовна величина, що показує, яка
кількість ефекту отримана на одиницю основних фондів, що діють. Обмеженість
цього показника полягає в тому, що його розрахунок базується на припущенні, що
отриманий результат є наслідком використання одного виробничого чинника –
основних фондів.
Фондовіддачу розраховують зіставленням наступних величин:
- обсяг чистої продукції ( ПЧ ) на одиницю середньорічної вартості
основних фондів ( ОФ ):

ФВ 

ПЧ
;
ОФ

(2)

- обсяг чистого доходу ( ДЧ ) на одиницю амортизаційних відрахувань ( А ):

ДЧ
;
(3)
А
- обсяг роздрібного товарообороту ( О ) на одиницю середньорічної вартості
ФВ 

основних фондів або на одиницю амортизаційних відрахувань:
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ФВ 

О
О
або ФВ 
;
ОФ
А

(4)

- витрати обігу на одиницю середньорічної вартості основних фондів.
Часткові показники фондовіддачі у роздрібній торгівлі у сільській
місцевості характеризують ефективність використання торгової мережі і торгового
устаткування. Ці показники розраховуються співставленням таких величин:
- товарообороту, прибутку, витрат обігу на одиницю вартості торгового
устаткування, що характеризує ефективність його використання.
- товарообороту, прибутку, витрат обігу на одиницю (м2) торгової площі, що
характеризує рівень ефективності використання торгових площ.
При аналізі забезпеченості сільського населення торговою площею і
обґрунтуванні необхідних розмірів її подальшого розвитку слід виходити з показника
забезпеченості сільського населення торговою площею на 1000 жителів. Цей
показник не тільки визначає напрям капітальних вкладень і потребу в них, але і є
стимулом до підвищення ефективності використання торгових підприємств, що
діють.
Важливим показником, що дозволяє оцінити технічний рівень підприємств
роздрібної торгівлі у сільській місцевості, є фондозабезпеченість — відношення
фактичної вартості основних фондів до фактичної середньооблікової чисельності
працівників в звітному періоді. Для оцінки оснащеності технічними засобами і
знаряддями праці необхідно визначати показник фондооснащеності— відношення
вартості активної частини основних фондів (машин, устаткування та ін.) до середньої
чисельності працівників роздрібної торгівлі у сільській місцевості.
Важливим показником, що характеризує ефективність і якість роботи
торгового підприємства у сільській місцевості, виступає використання їм оборотних
фондів. Основна їх функція — обслуговування обороту виробничих, товарних і
грошових фондів підприємств, тому ефективність їх використання повинна
оцінюватися за допомогою показників, що характеризують швидкість цього обороту.
Ефективність використання оборотних фондів роздрібної торгівлі у сільській
місцевості може бути визначена системою показників, з яких оборотність є основним
узагальнюючим критеріальним показником.
Оборотність оборотних фондів, яка визначається часом, необхідним для
руху і реалізації товарів протягом одного кругообігу коштів, може характеризуватися
такими показниками, як: кількість оборотів оборотних фондів, що здійснюється за
певний період (коефіцієнт оборотності оборотних фондів); середня тривалість
обороту оборотних фондів за певний період; коефіцієнт завантаження оборотних
фондів; коефіцієнт потреби в оборотних фондах.
Як часткові показники оборотності окремих видів оборотних фондів
роздрібної торгівлі у сільській місцевості слід прийняти: коефіцієнт оборотності
оборотних фондів у товарних запасах; тривалість одного обороту оборотних фондів у
товарних запасах.
Ефективність використання оборотних коштів у роздрібній торгівлі у
сільській місцевості оцінюється з допомогою показника рентабельності оборотних
коштів ( РОК ), який розраховується за формулою:
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РОК 

П
.
ОК

(5)

Оскільки економічний ефект у вигляді новоствореної вартості може бути
отриманий при одночасному використанні усіх чинників виробництва (живої і
уречевленої праці), тобто у результаті взаємодії живої праці, основних фондів і
оборотних коштів, то економія будь-якої частини вартості, що авансується, може
оцінюватися за допомогою ефективності використання всієї суми авансованих
коштів. У роздрібній торгівлі у сільській місцевості таким показником може виступати рівень рентабельності, який визначається відношенням прибутку за аналізований період до середньорічної суми основних і оборотних фондів за цей же період:

РФ 

П
.
(ОФ  ОК )

(6)

Разом з перерахованими при оцінці економічної ефективності роздрібної
торгівлі у сільській місцевості слід аналізувати показники, що характеризують
соціальну ефективність роздрібної торгівлі споживчої кооперації у сільській
місцевості (табл. 3).
Вони пов’язані з багатьма складовими частинами, що характеризують
культуру обслуговування сільського населення: асортиментом товарів, який
пропонується населенню в роздрібних торгових підприємствах; рівнем задоволення
попиту населення; використанням прогресивних форм і методів обслуговування і, на
цій основі, економією часу, який населення витрачає на здійснення покупок;
забезпеченістю торговою мережею.
Таблиця 3
Узагальнюючі критеріальні показники соціальної ефективності роздрібної
торгівлі споживчої кооперації у сільській місцевості
Критеріальні показники соціальної ефективності сільської торгівлі споживчої кооперації
Якість торговельного
обслуговування

Ступінь задоволеності потреб
сільського населення

Ступінь
задоволеності
потреб пайовиків

Асортимент товарів, який
пропонується населенню.
Коефіцієнт рівномірності
виконання плану роздрібного
товаро-обороту в
асортименті.
Коефіцієнт ритмічності
виконання плану
товарообороту

Відсоток охоплення роздрібним товарооборотом
купівельних фондів населення.
Забезпеченість населення
торговою мережею на одну
тисячу жителів.
Забезпеченість населення
торговельною площею

Забезпеченість
пайовиків
торговою
мережею.
Забезпеченість
пайовиків
торговельною
площею

Економія вільного часу
населення

Питома вага продажу
товарів у магазинах
самообслуговування

Інтегральний показник соціальної ефективності ( ECs ):

ECі 
де

РД

О S торг ПВс / о


,
РД Ч нас
100

– реальні наявні доходи населення;

сільській місцевості;

Ч нас

S торг – торговельна площа магазинів, що розташовані у

– чисельність сільського населення;

ПВс / о

магазинах самообслуговування
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– питома вага продажу товарів у

Таким чином, показники економічної ефективності є найважливішими
інструментами реалізації економічної політики на рівні підприємств, регіонів,
національної економіки. На рівні підприємств вони є ключовим засобом обґрунтування управлінських рішень з організації інвестиційної діяльності, оптимізації
витрати ресурсів, удосконалення цінової політики. Варто зазначити, що у практиці
діяльності торговельного підприємства, особливо у сільській місцевості, розрахунок
деяких показників ефективності унеможливлений з низки причин, серед яких
основною є недосконалість статистичної та внутрішньої звітності.
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ
РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ В
УМОВАХ РИНКУ
У статті за допомогою матричних методів визначено ключові фактори успіху
господарської діяльності кооперативної спілки як основних пріоритетних напрямів
діяльності. Обґрунтовано механізм комплексної оцінки ефективності господарської
діяльності окремої споживчої спілки, яка базується на економічному аналізі стану
господарської фінансової діяльності окремих галузей кооперативного господарства.
Визначено рівень синергізму кооперативного сектора економіки України.
Ключові слова: споживча кооперація, стратегія, ключові фактори успіху, конкурентоспроможність, стратегічні напрямки, матриця, бізнес-процеси.
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In the article by matrix methods certainly key factors of success of economic activity of cooperative union as basic priority directions of activity. Grounded mechanism of complex
estimation of efficiency of economic activity of separate consumer union, which is based on the
economic analysis of the state of economic financial activity of separate industries of co-operative
economy. Certainly level of sinergizmu co-operative to the sector of economy of Ukraine.
Key words: consumer co-operation, strategy, key factors of success, competitiveness,
strategic directions, matrix, biznes-procesi.

Розробка, вибір і формулювання економічної стратегії є одним з основних
важелів стабільного розвитку господарюючого суб’єкта на ринку. Економічна
стратегія розвитку кооперації як сектора економіки України передбачає вибір та
обґрунтування стратегічних напрямів розвитку споживчої кооперації, стратегічною
ціллю якої є реалізація її соціальної місії шляхом впровадження ринкових методів
господарювання, підвищення конкурентоспроможності функціонування кооперативних підприємств, активізації зовнішньоекономічної діяльності та співробітництво
і об’єднання основних гілок кооперативного сектора економіки.
Теоретичні і практичні аспекти розвитку системи споживчої кооперації
України та дослідження оцінки її діяльності знайшли відображення у наукових
працях вітчизняних учених: С. Г. Бабенка, П. Ю. Балабана, М. П. Балабана, М. П. Бутка,
С. Д. Гелея, В. В. Гончаренка, І. А. Маркіної, В. П. Мащенка та ін. Однак зміни, що
відбуваються в економіці держави, та нові умови функціонування споживчої
кооперації вимагають додаткових досліджень.
Метою дослідження є комплексна оцінка ефективності господарської
діяльності окремої споживчої спілки, яка базується на економічному аналізі стану
господарської фінансової діяльності окремих галузей кооперативного господарства та
використання її для обґрунтування економічної стратегії розвитку споживчої
кооперації України в умовах ринку на основі.
Результати дослідження. Кожен господарюючий суб’єкт має власну
стратегію розвитку. Розробка її структури включає наступні основні етапи (рис. 1).
Досягнення поставленої стратегічної мети може бути здійснено кількома способами,
але, перш ніж обрати оптимальний варіант розвитку підприємства, необхідно
визначити його стан та вплив на нього зовнішнього середовища, оцінити внутрішні
можливості та обмеження.
Першим етапом розробки стратегії розвитку споживчої кооперації є
визначення стратегічної цілі, яка, на нашу думку, полягає у розширенні масштабів
своєї діяльності через повне використання наявного потенціалу системи з метою
підвищення благоустрою своїх членів та сільського населення України в цілому.
Наступний крок – оцінка можливостей розвитку зовнішнього середовища та
його впливу на підприємство. Спираючись на дослідження загального стану та
впливу макросередовища на споживчу кооперацію України, можемо зробити
висновок, що найбільш негативний вплив на неї чинять світова економічна криза та
політична і фінансова нестабільність України, а також їх наслідки – зростання рівня
інфляції, нестабільність валютного курсу, низький рівень життя, зменшення доходів
населення. Це визначає вдосконалення законодавчої бази кооперативного сектора,
податкової сфери, об’єднання трьох основних видів кооперації на регіональному рівні
в кластери для ведення спільної діяльності, інвестування і застосування досягнень
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технічного і технологічного прогресу, що може зменшити негативні дії факторів
зовнішнього середовища та спонукати подальший розвиток кооперативного сектора
економіки.

Визначення стратегічної цілі
Оцінка можливостей розвитку
зовнішнього середовища та його
впливу на підприємство
Виявлення зовнішніх і
внутрішніх обмежень розвитку
Формування набору
альтернативних стратегій
розвитку
Вибір оптимального варіанту
стратегії для даного
підприємства
Розробка програми розвитку
підрозділів

Доопрацювання стратегії

Оцінка узагальнених показників
стратегічного плану

Застосування стратегії

Рис. 1. Типова структура розробки стратегії підприємства
Для формулювання стратегічного набору використовуються загальна,
конкурентна, портфельні, функціональні і ресурсні стратегії. Загальну і конкурентні
стратегії ми можемо визначити шляхом оцінки конкурентоспроможності
кооперативних підприємств і організацій. Це можна здійснити, застосовуючи
найпоширеніші сучасні методи оцінки якості діяльності фірм, – це матриці
Бостонської консалтингової групи (БКГ – «зростання – частка ринку») і «McKincey»
– «General Electric» («привабливість – конкурентоспроможність»).
Вчені-економісти Томпсон і Стрікланд [1] для вибору загальної стратегії
розвитку фірми запропонували застосовувати матрицю залежності динаміки росту
ринку на продукцію (темпу росту роздрібного товарообороту) і конкурентної позиції
підприємства (частки ринку) (рис. 2). Параметри осей координат матриць БКГ та
Томсона і Стрікланда збігаються. Отже, пристосовуючи матрицю Томсона і
Стрікланда для визначення загальної стратегії розвитку районних споживчих спілок
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(райСТ) Чернігівської області, нами визначено, що до першого квадранту стратегій
ввійдуть «Зірки», до другого – «Вередливі діти», до третього й четвертого,
відповідно, – «Собаки» та «Дійні корови».
Конкурентні стратегії М. Портер систематизував в такі, як лідирування за
рахунок зниження витрат (цін), диверсифікації і фокусування [2]. Для кожного
структурного підрозділу будь-якої облспоживспілки можна сформулювати закономірність, базуючись на результатах матриці МакКінсі. Першому, другому й четвертому квадрантам матриці МакКінсі відповідатиме стратегія лідирування за рахунок
зниження витрат, третьому, п’ятому і сьомому – диверсифікації, в основному іміджу і
сервісу, а шостому, восьмому і дев’ятому – фокусування, тобто вибору обмеженої по
масштабах сфери господарської діяльності або націленої групи споживачів.
Для вибору портфельних, функціональних, ресурсних стратегій, а також для
більш повної характеристики ситуації на підприємствах ми застосували ключові
фактори успіху. Ключові фактори успіху (КФУ) – це загальні фактори підприємства
конкретної галузі, завдяки яким буде досягнута його стратегія розвитку та
конкурентні можливості, що дасть змогу реалізувати стратегічні цілі. Завданням
виділення КФУ є не тільки їх досяжність в теперішньому часі, а взагалі фактори, що
призведуть підприємство, організацію, галузь до перемоги над конкурентами. КФУ
розробляється керівництвом (аналітичною групою) підприємства і є частиною
стратегічного плану, з урахуванням напрямку цілей і завдань розвитку цього
підприємства. Метою аналітичної групи є необхідність із переліку кількох основних
шляхів до успіху обрати 3-5, а то й один – ключовий [3].
Високий темп росту товарообороту

II КВАДРАНТ СТРАТЕГІЙ
1. Перегляд стратегії
концентрації
2. Горизонтальна
інтеграція або злиття
3. Скорочення
4. Ліквідація

I КВАДРАНТ СТРАТЕГІЙ
1. Концентрація
2. Вертикальна інтеграція
3. Споріднена
диверсифікація

Низька частка ринку

Висока частка ринку

III КВАДРАНТ СТРАТЕГІЙ
1. Скороченя витрат
2. Диверсифікація
3. Скорочення діяльності
4. Ліквідація

IV КВАДРАНТ СТРАТЕГІЙ
1. Споріднена
диверсифікація
2. Конгломеративна
диверсифікація
3. Реструктуризація в нову
галузь

Низький темп росту товарообороту
Рис. 2. Класичний вигляд матриці Томпсона і Стрікланда
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Нами було виявлено і досліджено ключові фактори успіху окремого
підприємства (організації) споживчої кооперації України. Об’єктом дослідження ми
обрали Ріпкинську райспоживспілку Чернігівської області, яка за обсягами та
показниками діяльності відноситься до типових. В роботі використано матриці
«Важливість – Конкурентоспроможність» (9 х 9) і «Ключові фактори успіху
(КФУ/CSFs) – Якість», які спираються на зазначену методику визначення ключових
факторів успіху [4]. Перший метод дозволяє визначити перспективи розвитку і
удосконалення факторів конкурентоспроможності, а другий – першочергових бізнеспроцесів, що потребують перепроектування для покращення діяльності підприємства.
Ключові фактори успіху є різними для окремих галузей, тому ми розглядаємо окремо
галузі торгівлі (роздрібна, оптова), ресторанного господарства, заготівель та
промисловості системи споживчої кооперації Ріпкинської РСС. Зазначені нами
методи можна використати для окремої райспоживспілки (райСТ), облспоживспілок
України, а також для підприємств кредитної та сільськогосподарської кооперації.
Оскільки торгівля є профілюючою галуззю досліджуваної спілки, то спершу
визначимо її пріоритети за допомогою матриці «Важливість – Конкурентоспроможність» (9 х 9). Методом експертних оцінок, який здійснювали члени правління
Чернігівської облспоживспілки та Ріпкинської райспоживспілки, на сучасному етапі
розвитку для галузі торгівлі Ріпкинської РСС визначено такі ключові фактори успіху:
1. Ціна товарів.
2. Якість продукції.
3. Сервіс та культура обслуговування.
4. Асортимент продукції.
5. Надійність та гарантія поставки продукції.
6. Розташування підприємств.
7. Наявність маркетів (супермаркетів).
На наступному етапі розносимо оцінки важливості та конкурентоспроможності ключових факторів успіху, що визначені експертами відносно інших
торгових підприємств (конкурентів) Ріпкинського району, в таблицю 1. Для цього ми
застосовуємо дві шкали: «Шкалу важливості факторів» і «Шкалу конкурентоспроможності факторів».
Шкала важливості факторів (відносно клієнтів):
1. Не має значення для клієнтів.
2. Майже не має значення для клієнтів.
3. Майже не має значення для клієнтів, але може стати важливим у майбутньому.
4. Потрібен для того, щоб відповідати мінімальним стандартам.
5. Потрібен для того, щоб відповідати середнім стандартам.
6. Потрібен для того, щоб відповідати вищим стандартам.
7. Має значення для клієнтів.
8. Має важливе значення для клієнтів.
9. Має вирішальне значення для клієнтів.
Шкала конкурентоспроможності факторів (відносно конкурентів):
1. Значно гірше, ніж у конкурентів.

246

2. Гірше, ніж у конкурентів.
3. Дещо гірше, ніж у конкурентів.
4. Майже як у конкурентів.
5. Так само, як у конкурентів.
6. Дещо краще, ніж у конкурентів.
7. Краще, ніж у конкурентів.
8. Помітно краще, ніж у конкурентів.
9. Значно краще, ніж у конкурентів.
На базі даних таблиці 1 розносимо порядкові номера КФУ в клітинки
матриці «Важливість – Конкурентоспроможність» (9 х 9) (рис. 3).
Таблиця 1
Оцінка ключових факторів успіху галузі торгівлі Ріпкинської РСС Чернігівської
облспоживспілки за 2008 р.
№ з/п
1
2
3
4
5
6
7

Ключові фактори успіху
Ціна товару
Якість продукції
Сервіс та культура обслуговування
Асортимент продукції
Надійність та гарантія поставки
продукції
Розташування підприємств
Наявність маркетів
(супермаркетів)

1

Важливість
8
7
5
8

Конкурентоспроможність
4
7
5
5

2

5

7

7

6

5

Надлишок

Відповідність

2

5

3

Важливість

4
5
6

3
Покращення

7

7
2

6

8

4

9

Терміновий вплив

9

8

7

6

5

1

4

3

2

1

Конкурентоспроможність
Рис. 3. Матриця «Важливість – Конкурентоспроможність» (9 х 9) галузі торгівлі
Ріпкинської РСС Чернігівської облспоживспілки за 2008 р.
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Аналіз таблиці 1 дає можливість зробити висновки, що керівництву
Ріпкинської РСС потрібно, в першу чергу, звернути увагу на ціну продукції (оскільки
вона майже як у конкурентів, але має важливе значення для клієнтів). Навіть незначне
зменшення націнки може бути пріоритетом для підприємства. Важливе значення має
також розширення асортименту, особливо товарів непродовольчої групи (фактор на
рівні конкурентів і важливий для клієнтів).
Після опрацювання попередніх факторів потрібно оптимізувати розташування підприємств торгівлі спілки якнайближче до місць найчисельнішого перебування споживачів (лікарні, ринки, школи, банки, місця відпочинку: стадіони, парки
тощо) та підвищити якість продукції, оскільки ці фактори мають значення для
клієнтів і є кращими, ніж у конкурентів. Покращення також потребують сервіс та
культура обслуговування клієнтів (підвищення кваліфікації кадрів, проведення
тренінгів, семінарів, оновлення вікового складу кадрів тощо) та збільшення кількості
магазинів самообслуговування для відповідності вищим стандартам ринкового
середовища та зручності споживачів. Менш важливими є надійність та гарантія
поставки продукції, оскільки цей фактор не є безпосередньо важливим для клієнта і є
таким, як у конкурентів, отже, знаходиться у зоні відповідності нашої матриці
«Важливість – Конкурентоспроможність» (9 х 9).
Аналіз ключових факторів успіху дозволяє виділити першочергові бізнеспроцеси Ріпкинської РСС, що потребують удосконалення. Для цього скористаємося
матрицею «Ключові фактори успіху (КФУ/CSFs) – Якість». Нами в процесі дослідження виділено 10 бізнес-процесів галузі торгівлі райспоживспілки, що потребують
перепроектування. Вони оформлені в таблицю 2 для виявлення взаємозв’язків між
бізнес-процесами та КФУ (КФУ в таблиці позначені їх порядковими номерами).
Наявність взаємозв’язку визначала група експертів. Результати оформлено в таблицю
2 (графа «Кількість КФУ»). Вони ж оцінили якість бізнес-процесів (їх ефективність).
Залежно від бізнес-процесу його якість можна оцінювати, використовуючи різні
показники.
Таблиця 2
Оцінка та взаємозв’язок бізнес-процесів і ключових факторів успіху галузі
торгівлі Ріпкинської РСС Чернігівської облспоживспілки за 2008 р.
Ключові фактори успіху
Бізнес-процеси
1. Гнучкий фінансовий механізм
2. Механізм дистрибуції оптової торгівлі
3. Цінова політика
4. Система маркетингу
5. Внутрішньосистемні міжгалузеві
зв’язки
6. Співпраця з кредитною кооперацією
7. Оновлення кадрів кваліфікованими
спеціалістами
8. Матеріально-технічна база
9. Робота з постачальниками продукції
10. Рентабельність

1

2

+
+
+
+

+
+
+

3

+

+

5

+

+
+

+
+
+

+

+
+
+

4

6

+
+

+

+
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+

+

+

+
+
+

+

+

+

7

Кількість
КФУ

+

3
3
3
6

Оцінка
якості
процесу
C
E
D
C

+

4

C

+

3

E

+

4

D

+

4
5
2

C
C
B

Наприклад, для оцінки якості процесу «Робота з постачальниками
продукції» можна використати показники: наявність договорів, їх кількість, гарантія,
надійність та періодичність поставок, термін та спосіб розрахунків із
постачальниками, скарги постачальників тощо. Для оцінки якості використовуємо
шкалу:
А – відмінна якість;
В – добра якість;
С – задовільна якість;
D – незадовільна якість;
E – дуже незадовільна якість.
Оцінку якості процесу ставимо в останню графу таблиці 2.
На основі таблиці 2 будуємо матрицю «Ключові фактори успіху
(КФУ/CSFs) – Якість» для визначення пріоритетності процесів шляхом рознесення їх
порядкових номерів у клітинки матриці відносно кількості КФУ притаманних даному
процесу і оцінки його якості (рис. 4).

КФУ/CSFs

7
6

4

5

9

4

5

3

7

8
3

1

2

2

6

10

1
А

В

С

D

Е

Якість
– зона високого пріоритету;
– зона середнього пріоритету;
– зона низького пріоритету.
Рис. 4. Матриця «Ключові фактори успіху (КФУ/CSFs) – Якість» галузі торгівлі
Ріпкинської РСС Чернігівської облспоживспілки за 2008 р.
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Аналізуючи матрицю, бачимо, що найбільшу пріоритетність мають такі
бізнес-процеси, як застосування механізму дистрибуції оптової ланки торгівлі,
удосконалення системи маркетингу, співпраця з кредитною кооперацією та
оновлення кадрів (особливо його вікового складу) кваліфікованими спеціалістами.
Перепроектуванням перелічених процесів керівництво Ріпкинської РСС повинно
зайнятися в першу чергу. Вимагають удосконалення і всі решта процеси, окрім
підвищення рентабельності (зона низького пріоритету), оскільки підприємство
приносить середні прибутки.
Ключові фактори успіху та бізнес-процеси галузей ресторанного господарства, заготівель і промисловості Ріпкинської РСС наведено в таблицях 3 і 4. На
основі аналогічного галузі торгівлі аналізу матриць можемо зробити наступні
висновки. Керівництву Ріпкинської РСС стосовно галузі ресторанного господарства
необхідно покращити всі КФУ: переглянути ціни, покращити якість пропонованої
продукції, швидкість та якість обслуговування клієнтів (підвищення кваліфікації
кадрів, проведення тренінгів, заміна кадрів тощо), розширити асортимент виробів,
поліпшити інтер’єр закладів.
Таблиця 3
Ключові фактори успіху галузей ресторанного господарства, заготівель і
промисловості Ріпкинської РСС Чернігівської облспоживспілки за 2008 р.
Ключові фактори успіху по галузях
№
ресторанне
з/п
заготівлі
промисловість
господарство
1
Ціна
Ціна закупки
Обсяг випуску продукції
Якість продукції влас- Форма та своєчасність
2
Якість продукції
ного виробництва
розрахунку
Швидкість та якість Кваліфікований
3
Асортимент продукції
обслуговування
персонал
4
Асортимент продукції
Робота з населенням
Новітні технології
Розташування
Види заготівельної про- Укладання договорів на
5
підприємств
дукції
реалізацію
6
Інтер’єр
Система менеджменту
Необхідно також оптимізувати місця розташування підприємств ресторанного господарства, поновити діяльність в дитячих, шкільних та медичних установах.
Для реалізації зазначених заходів найбільш пріоритетними є такі бізнеспроцеси, як розвиток мережі підприємств швидкого обслуговування (пельменних,
вареничних тощо), підвищення рівня обслуговування різноманітних заходів (весілля,
зустрічі тощо) та організація розважальних закладів відпочинку (дискотек,
більярдних, клубів тощо). В зону низького пріоритету потрапили процеси 1, 2 і 9.
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Таблиця 4
Бізнес-процеси галузей ресторанного господарства, заготівель і промисловості
Ріпкинської РСС Чернігівської облспоживспілки за 2008 р.
№ з/п

ресторанне господарство

1

Розробка нових страв

2

Обслуговування клієнтів

3
4

Сучасні технології
виробництва
Внутрішньосистемні
міжгалузеві зв’язки

Бізнес-поцеси по галузях
заготівлі
Обсяги заготівлі
сільськогоспо-дарської
продукції
Зв’язки з сільськогосподарською та кредитною
коопераціями
Внутрішньосистемні
міжгалузеві зв’язки
Матеріально-технічна база

промисловість
Обсяги виробництва
конкурентоспроможної
продукції
Система маркетингу
Урахування потреб
споживача
Кваліфікований персонал

Обслуговування
різноманітних заходів
Організація вечірніх клубів,
дискотек тощо

Ресурси
сільськогосподарської
продукції
Виконання державних
замовлень на
сільськогосподарську
продукцію
Масштаби здійснення
заготівель
Переробка заготівельної
продукції

9

Кваліфікований персонал

Зв’язки з ринками збуту

Внутрішньосистемні
міжгалузеві зв’язки

10

Заробітна плата працівників

Створення власної
торговельної мережі

Собівартість продукції

5

Замовлення продуктів

6

Мережа підприємств
швидкого обслуговування

7
8

Використання
потужностей
Енерго-, ресурсозберігаючі
технології
Робота переробних
підприємств
Ринки збуту

У галузі заготівель керівництву спілки першочергово потрібно переглянути
ціну закупки продукції, оскільки фактор гірший, ніж у конкурентів, і є важливим для
клієнтів, а особливо форму та своєчасність розрахунку за придбану продукцію (табл. 3).
Наступним кроком є підвищення кваліфікації або заміна персоналу заготпідприємств
та розширення видів заготпродукції. В зону відповідності факторів потрапив фактор
роботи з населення, його удосконалення можна відкласти на деякий час.
В зону високого пріоритету потрапили такі бізнес-процеси галузі заготівель
Ріпкинської РСС, як розширення зон (масштабів) заготівель, створення власної
торговельної мережі, налагодження зв’язків з сільськогосподарською і кредитною
кооперацією та переробка заготпродукції. Удосконалення перелічених процесів
допоможе здійснити впровадження замкнутого технологічного циклу «виробництво
сільгосппродукції – заготівля – переробка – реалізація».
Оскільки матеріально-технічна база і ресурсний потенціал заготівельної
галузі знаходяться у зоні низького пріоритету, то ці процеси рекомендується
реконструювати в останню чергу.
У промисловій діяльності в сектор «Терміновий вплив» потрапили всі ключові фактори успіху галузі промисловості, окрім фактора 6 – система менеджменту
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(сектор «Покращення») і 1 – обсяг випуску продукції (сектор «Відповідність»).
Досягненню перелічених КФУ будуть сприяти розвиток системи маркетингу, оптимізація виробничих потужностей, збільшення та максимально об’єктивне розміщення
капіталовкладень з метою створення конкурентоспроможного виробництва.
Одним із проблемних бізнес-процесів для споживчої кооперації є
налагодження внутрішньосистемних міжгалузевих зв’язків, органічне поєднання
інтересів та цілей окремих галузей, досягнення ефекту синергії [5].
В таблицях 5 і 6 проведена оцінка перспективних взаємозв’язків між
галузями споживчої кооперації України за умови повного використання наявних
потужностей та можливостей, основних фондів, матеріально-технічної бази,
фінансових ресурсів. Результати таблиць отримані за допомогою методу експертних
оцінок, який здійснювали члени правління Полтавської та Чернігівської
облспоживспілок, райспоживспілок (райСТ), а також викладачі Полтавського
університету споживчої кооперації України.
За даними таблиці 5 визначаємо максимальний рівень впливу між галузями
та їх важливість. Оцінка перспективних взаємозв’язків показала, що найважливіший
вплив для покращення діяльності споживчої кооперації України чинить розвиток
сільськогосподарської кооперації (всередині системи) – рівень важливості – 39 балів
та промисловості (38 балів). Найбільше значення для функціонування всіх галузей
мають торгівля: роздрібна – рівень значимості – 40 балів, оптова – 37 балів та
розвиток кредитної спілки (39 балів).
Таблиця 5
Рівень синергізму перспективних взаємозв’язків споживчого товариства з
кредитною спілкою та сільськогосподарським кооперативом та всередині системи

ФР**
7
ФР
7
ФР
9
ФР
8

Р, С
7
Р****
7
Р
10

Р
7
х

ТР
7

В
8

В
7

В
6

В
7

Сільськогосподарський
Р
кооператив
8
Всього
40
*- товарні ресурси;
** - фінансові ресурси;
*** - сировина;
**** - реалізація;
***** - відсоток.

Р
7
27

Р
9
36

Р
7
37

Ресторанне господарство
Промисловість
Оптова торгівля
Кредитна спілка

252

ТР
6
С***
8
С
8
ТР
7
В*****
7

ФР
8
39

Всього

ТР
9
С, ТР
7
Р
7

сільськогосподарський
кооператив

промисловість
ТР
6
С, ТР
8

кредитна
спілка

ТР* 6

оптова
торгівля

Роздрібна торгівля

ресторанне
господарство

Галузі, що отримують

роздрібна
торгівля

Галузі, що дають

34
37
38
32
35
39

36

За даними таблиці 6 найперспективнішим визнано розвиток сільськогосподарської кооперації, оскільки вона може одночасно бути сировинною базою і
джерелом товарних ресурсів для всіх галузей Укоопспілки.
Таблиця 6
Оцінка синергізму перспективних взаємозв’язків споживчого товариства з
кредитною спілкою та сільськогосподарським кооперативом та всередині
системи
Оцінка
Галузі
Значимість
Важливість
синергізму
Роздрібна торгівля
40
34
74
Ресторанне господарство
27
37
64
Промисловість
36
38
74
Оптова торгівля
37
32
69
Кредитна спілка
39
35
74
Сільськогосподарський кооператив
36
39
75
Враховуючи сумісність стратегічних цілей споживчої кооперації, сприятливих факторів макросередовища та її внутрішніх можливостей, можемо сформулювати основні стратегічні напрями розвитку споживчої кооперації України (рис. 5).
Оскільки дані нашого дослідження збігаються з окремими пріоритетними напрямами
«Стратегії розвитку споживчої кооперації України (2004-2015 рр.)», ухваленої на ХІХ
з’їзді Укоопспілки, у якій сформульовано напрямки та пріоритети розвитку
споживчої кооперації України в умовах ринкових трансформаційних процесів
суспільства, то його методи можна вважати правильними [6].
Досягнення всіх перелічених пріоритетів, на нашу думку, допоможе
споживчій кооперації України зменшити негативні дії факторів, несприятливих для
розвитку, та підвищити ефективність функціонування своїх підприємств.
Результати досліджень дозволяють обґрунтувати економічну стратегію
розвитку споживчої кооперації України в умовах ринку на основі комплексної оцінки
ефективності господарської діяльності окремої споживчої спілки. Результати статті
можуть використовуватися у подальших дослідженнях в системі споживчої
кооперації в умовах ринкової економіки.
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КООПЕРАТИВНА ВЛАСНІСТЬ В СІЛЬСЬКОМУ
ГОСПОДАРСТВІ: ТЕОРІЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ
Висвітлено теоретичні аспекти формування, функціонування та розвитку кооперативної власності в сільському господарстві. Основна увага приділена розгляду основних
напрямів усуспільнення аграрного виробництва, еволюції кооперації та форм сільськогосподарських кооперативів.
Ключові слова: кооперація, кооперативна власність, господарська організація, капіталістична вертикальна інтеграція, селянська кооперація, сільськогосподарська кооперація,
фермерські кооперативи.
The article deals with theoretical aspects of formation, functioning and development of
cooperative property in agriculture. The main attention is paid to concerning primary trends of
collectivization of agrarian production, cooperative evolution and forms of agricultural
cooperatives.
Key words: cooperative, cooperative property, economic organization, capitalist vertical
integration, peasant cooperation, agricultural cooperation, farmer’s cooperatives.

В умовах глобалізації світової економіки і сучасного розвитку цивілізацій
все більша увага кожної держави звертається на пошуки конструктивних напрямів і
механізмів її розвитку, що, в свою чергу, забезпечувало б власне тривале та
динамічне зростання. В сучасний період розбудови України як незалежної і
самостійної держави, що знаходиться в умовах ринкових трансформацій,
актуалізуються питання, пов’язані з використанням національних господарських
надбань, де вагоме місце займає кооперація та національний кооперативний рух, які
покликані сприяти розбудові ефективної економічної системи.
У контексті розгляду проблеми еволюції кооперативної власності в
сільському господарстві хотілося б звернути увагу на особливі розробки цієї
проблематики зусиллями як економічної теорії, так і суміжних суспільних дисциплін.
Введенням у широкий науковий контекст проблем, що стосуються теорії та історії
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кооперації, світового та українського кооперативного руху, функціонування різних
типів та видів кооперативів в країнах Європи та в незалежній Україні, світова та
вітчизняна наукова академічна спільнота значною мірою завдячує науковим
доробкам і теоріям вчених-економістів та істориків: В. Кінга, Ф. Бюше, Л. Блана,
Ш. Жіда, Ф. Штаудінгера, М. Туган-Барановського, О. Чаянова, В. Данилова, Л. Кабанова,
О. Морозова, С. Прокоповича, К. Пажитнова, Б. Фроммета та ін. До вітчизняних
науковців, які займаються проблемами теорії кооперації, кооперативного руху, слід
віднести наукові доробки Ю. Лисенка, І. Малика, С. Злупка, С. Гелея, Р. Пастушенко
та ін.
Безперечно, у нашій державі актуалізація проблематики, що стосується
питань кооперації, викликана не лише потребами часу, а й зміною форм
господарювання та становленням нової економіки, що характеризується існуванням
різних видів і форм власності. Адже в попередньому історичному проміжку
існування нашої держави корпоративні теорії сучасності якщо й аналізувалися, то, як
правило, з ідеологічної точки зору; організаційно-виробничі та економічні проблеми
кооперативного будівництва практично не розглядались через об’єктивні причини –
неможливість їх використання у нашому сільському господарстві.
З огляду на інтенсивну вибудову та відтворення ідей кооперативізму в
сучасних умовах на теренах багатьох країн Європи, в незалежній Україні цей
феномен привертає все більшу увагу дослідників.
У літературі існує досить широкий діапазон підходів щодо визначення
змісту поняття «кооперація». У перекладі з латинської мови слово «кооперація»
означає співробітництво, спільну діяльність.
Кооперація – та форма праці, при якій велика кількість людей планомірно
працює разом і взаємодіє один з одним в такому ж самому процесі виробництва або в
пов’язаних між собою процесах виробництва. Люди, які виконують однакову або
однорідну роботу, і доповнюють один одного – так як ця найпростіша форма спільної
організації відіграє найбільшу роль в найбільш розвинених формах кооперації.
Кооперація – продукт двох взаємопов’язаних чинників – кооперативної ідеї
та практичної кооперативної роботи. Кооперативна ідея завжди визначає суть і
напрямки кооперативної діяльності, збагачуючись і розвиваючись завдяки
практичному досвідові [1, с. 183].
«Кооперація являє собою таку форму співробітництва, яка шляхом об’єднання окремих осіб стремить поліпшити умови існування населення та ступенево
усунути негативні явища сучасного економічного ладу», – наголошував С. В. Бородаєвський [2, с. 3].
У найбільш широкому сенсі кооперація – це форма господарської
організації, в основі якої лежить колективне привласнення засобів і результатів праці,
що базується на системі внутрішньо необхідних, стійких соціально-економічних
звязків і відносин між людьми в процесі реалізації як особистих, так і колективних
економічних інтересів [3, с. 7].
В економічній літературі цей термін використовувався для позначення
різних типів економічних відносин. Насамперед, це кооперація виробництва, яка
визначається масштабами всього народного господарства і визначає взаємозв’язок та
взаємозалежність між господарськими структурами.
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Наступний тип – кооперація діяльності безпосередньо в процесі праці та
виробництва. Форми кооперації тут мобільні, недовговічні й визначаються технічним
рівнем виробництва, його галузевими особливостями, комплексом соціальноекономічних умов, характером і формами організації праці.
І останній – відносини, що базуються на кооперативній формі власності,
економічному інтересі учасників, що використовують ресурси і результати на свій
розсуд. В такому випадку кооперація розвивається як господарська організація. Слід
наголосити, що всі три типи відносин пов’язані між собою.
Кооперація як господарська організація характеризує ряд особливостей
кооперації виробництва в масштабах всього народного господарства, з одного боку, а
з іншого – використовує різні форми кооперації в процесі праці.
Кооперація як господарська форма чи господарська організація пов’язана зі
специфікою економічних відносин. Її суть як господарської форми полягає в тому, що
кооперативна власність, яка лежить в її основі, визначається груповим характером
привласнення засобів. За визначенням Л. В. Нікіфорова і Т. Є. Кузнєцової, групове
привласнення є основною рисою кооперативних відносин.
Згідно з твердженням Є. В. Сєрової, кооперація – це форма організації
виробництва у вигляді добровільного обєднання сільськогосподарських чи інших
товаровиробників для досягнення спільної мети [4, с. 18].
З точки зору І. М. Буздалова, кооперація – це форма господарювання та
взаємовідносин між людьми в процесі діяльності, що складає основу демократичних
виробничих відносин та надає їм соціально справедливого характеру [5, с. 7].
Розглядаючи первинне кооперативне об’єднання, слід наголосити, що воно
є суб’єктом виробничих відносин, які виникають між: кожним певним кооперативом і
державними, приватними, кооперативними підприємствами, окремими членами
суспільства; кооперативом та його членами стосовно виробництва, розподілу, обміну
і споживання відповідних благ та послуг. У всіх відносинах кооператив – це
колективний власник відповідних матеріальних і фінансових ресурсів, які як об’єкти
його привласнення складають економічну основу здійснюваних ним функцій.
Кооператив як господарська організація не може виникнути і розвиватися, коли не
буде колективної власності на ті чи інші об’єкти виробничого чи невиробничого
призначення.
Кооперативне об’єднання будується на принципах добровільності та
самоврядування, які складають організаційну основу кооперативу. Кожен учасник
об’єднання з моменту вступу є повноправним і рівноправним членом – має рівні
права і обов’язки з іншими членами кооперативу, незалежно від посади та величини
доходу.
Для виникнення кооперативу як господарської організації потрібен не лише
особистий матеріальний інтерес особи в діяльності цього кооперативу. Обов’язковими є і наявність соціально-економічних умов, які визначають появу цієї зацікавленості і об’єктивної неможливості для власника задовольнити цю потребу за
рахунок суспільства загалом чи в індивідуальному порядку, не використовуючи
об’єднання в рамках кооперативу матеріальних засобів та зусиль інших осіб, які
мають аналогічні потреби.
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Виникнення кооперативу як господарської організації пов’язане з трансформацією частини особистої власності членів у колективну; останній, в ході господарської діяльності, починає функціонувати у вигляді відповідних матеріальноречових об’єктивів уже як частина колективної власності, що належить не окремим
членам, а кооперативу загалом.
Кооператив бере на себе зобов’язання щодо представлення інтересів особи у
всій їх повноті, широті та різноманітності. Водночас особа може бути членом різних
кооперативних об’єднань, що значною мірою розширює його соціально-економічні
можливості.
Кооперативні організації в господарській сфері характеризують дві основні
ознаки, які і дозволяють відділити ці об’єднання від інших господарств в
економічному відношенні. По-перше, кооперативи сприяють задоволенню економічних потреб в першу чергу своїх клієнтів. По друге, члени кооперативу поставлені у
відносно більш сприятливі соціально-економічні умови порівняно з особами, що
взагалі не володіють власністю або володіють формально, що є особливістю
кооперативного присвоєння.
Передумови кооперації сільськогосподарського виробництва мали свої
особливості, які не були характерні для інших галузей: не було великих революційних змін в продуктивних силах на ранніх етапах капіталістичного розвитку,
об’єктивно обумовлена територіальна розміщеність виробників, в основі більшості
технологій лежать біологічні процеси, обмежені можливостями спеціалізації.
Усуспільнення аграрного виробництва відбувалося в специфічних формах,
що і дало можливість виділити три принципово різних напрями цього процесу.
Капіталістичну вертикальну інтеграцію виділяють як перший історичний
напрям. Його сутність визначається тим, що капітал – спочатку торговий, потім
промисловий і фінансовий, – пов’язаний з переробкою сільськогосподарської
продукції, інтегрує, підкоряє собі, організовує в необхідних для себе масштабах
дрібних виробників – селян. Поява в селі заготівельника сільськогосподарської
продукції є початком вертикальної інтеграції. Володіючи значним капіталом, він
може зібрати партію товарної продукції, розсортувати її, вибрати вдалий момент
ринкової кон’юнктури, а разом з тим – доводить до селянина вимоги споживчого
попиту. Потім усуспільнена виробнича вертикаль продовжує включати в себе все
нові стадії – від первинної сировини до готової продукції. Капітал-інтегратор
проникає в технологічні процеси, управляє спеціалізацією. Селянське господарство,
залишившись самостійним, юридично незалежним, виявляється втягнутим в
інтегровану агропромислову систему, повністю економічно залежить в питаннях
постачання і збуту, технологічної політики, селекції, інформаційного обслуговування.
Селянська або сільськогосподарська кооперація є іншим напрямом
усуспільнення та концентрації аграрного виробництва. Вона була спричинена тим,
що в процесі досягнення головної мети капіталу, яким є прибуток, в жертву
приносяться інтереси селянства. Через об’єктивні причини дрібне селянське господарство не має можливості конкурувати з великим капіталістичним підприємством в
сфері переробки та збуту й вимушене погоджуватися на будь-які умови.
Кооперуючись в окремих видах виробничих процесів, селянські господарства
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організовували підприємства, які могли конкурувати з капіталістичними і відповідали
селянським інтересам.
Звідси слід зробити висновок, що обидва напрями мають однаковий
організаційно-економічний результат, проте способи його досягнення залишаються
різними за своїми соціально-економічними наслідками. Характерною ознакою обох
напрямів є збереження селянського господарства з суттєвими модифікаціями, проте
без його руйнування.
Горизонтальна кооперація, або «промисловий» шлях усуспільнення, –
третій напрям, що суттєво відрізняється від попередніх. На основі великої земельної
власності створюється аграрне підприємство, яке потребує прикладення праці, що
перевищує можливості однієї селянської сім’ї. На такому підприємстві стають
можливими промислові форми і методи організації виробництва: відокремлення
функцій управління, поопераційна спеціалізація працівників. Прикладами горизонтальної кооперації можуть бути капіталістичні ферми, що створювалися на місці
феодальних латифундій, та капіталістичні підприємства на кооперативній основі. Як
приклад останнього можна привести сільськогосподарські виробничі кооперативи
Росії та Італії.
У ході формування капіталістичних відносин відбувалася і подальша
еволюція кооперації, що було зумовлено великим практичним досвідом, новими
ідеями та формуванням загальної концепції – своєрідним «феноменом кооперативної
суспільної думки».
Фундатором сільськогосподарської кооперації прийнято вважати О. В. Чаянова,
російського вченого, економіста, аграрника, який розвинув далі концепцію «стійкості
селянського господарства». «…вчені люди, спостерігаючи блискучі перемоги
капіталістичного виробництва в промисловості і повну загибель дрібнотоварного
господарства, вважали, що в землеробстві трудове селянське господарство не мине
така ж доля… Однак ці грізні для селянства передбачення не справдилися і у всіх
країнах світу трудове землеробське господарство не тільки не збанкротувало, а
скоріш, навпаки, укріпилося і стало більш міцним» [6, с. 10].
Сільськогосподарський кооператив, згідно з висновками вченого, є
доповненням до самостійного селянського господарства, обслуговує його і без такого
господарства не має ніякого змісту [6, с. 16]. В своєму аналізові різних типів
аграрного виробництва науковець намагався виявити природу стимулів людської
праці. З цією метою він виділяє три основних типи виробництва: капіталістичне
сільськогосподарське виробництво, яке використовує найману працю; частково
коопероване селянське сімейне виробництво; сільськогосподарську артіль. Акцент
науковець робить на другому типі виробництва, тому що сила кооперованого
сімейного господарства полягає в тому, що воно найбільш значну та ефективну
частину в сімейному господарстві залишає за собою, і в той же час організовує у
великих масштабах всі ті галузі господарства, де збільшення розмірів і обороту дає
найкращий результат.
М. І. Туган-Барановський, якого по праву вважають багато в чому піонером
кооперації, зазначав, що кооператив є господарським підприємством і, перш за все,
звертається до господарських інтересів людини. Саме в цьому суттєва схожість
кооперативу з усіма іншими господарськими організаціями капіталістичної ситеми, і
саме в цьому велика сила кооперативу [7, с. 65].
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За словами вченого, сільськогосподарська кооперація є необхідним
супутником селянського трудового господарства. Адже завдяки їй селянин має
можливість користуватися вигодами і перевагами великого господарства [7, с. 361].
Господарство селянина, що об’єднане кооперативними організаціями в процесі
кооперування, зберігає свою індивідуальність та залишається дрібним в тому плані,
що основною ланкою кооперації є окреме селянське господарство, на чолі якого
стоїть самостійний господар, що на свій страх і ризик веде господарство. І власне
кооперація лише підвищує ефективність селянського господарства, його технічний
рівень. Науковець докладно проаналізував кооперативні організації сільського
населення, розкривши ідеологію Райфайзенівських кооперативів, їх кредитні та інші
форми. Саме він простежив розвиток кооперативного руху на селі, дослідив значення
сільськогосподарської кооперації, соціальне середовище її розвитку.
Сільськогосподарська кооперація – це форма організації виробництва у
вигляді добровільного об’єднання сільськогосподарських виробників для досягнення
спільної мети. Для неї характерні такі ознаки:
- добровільність членства, яка базується на економічних інтересах, усвідомленні господарюючим суб’єктом необхідності чи вигідності об’єднання;
- самодіяльність, самоврядування кооперативного об’єднання, демократичні
методи господарювання та управління;
- функціонування на свій страх і ризик, створення спільних фондів,
самофінансування, матеріальна відповідальність учасників;
- безпосередня участь членів кооперації в її операціях;
- головна мета діяльності – не отримання прибутку, а досягнення
відповідних вигод для учасників.
Сільськогосподарська кооперація – це об’єднання виробників товарної
продукції сільського господарства. Тобто для її існування необхідна наявність
ринкових економічних відносин і незалежних товаровиробників. Тому селянська
кооперація, її розквіт завжди пов’язані з розвитком товарно-грошових відносин на
селі.
Однією з перших і найбільш розповсюджених форм селянської кооперації
були збутові товариства, які спеціалізувалися на одному чи декількох видах
продукції. Закупівельні товариства давали можливість забезпечити виробників всіма
необхідними засобами виробництва на вигідних умовах.
Перероблена продукція сільського господарства, як правило, вигідніша для
продажу, ніж первинна сировина. Але організація переобки не завжди можлива в
рамках одного селянського господарства. Саме це призвело до виникнення
переробних кооперативів.
З плином часу закупівельно-збутові та переробні функції об’єдналися у
корпорації по збуту. Ускладнення умов збуту реформує і саму виробничу сферу:
кооперація починає постачати своїх членів найновішими засобами виробництва,
регламентує технологічні процеси, що, в свою чергу, сприяє підвищенню якості
продукції.
У сільськогосподарських кооперативах досягається високий рівень
вертикальної агропромислової інтеграції при збереженні незалежності безпосередніх
виробників сільськогосподарської продукції. Внутрішні зв’язки між членами
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кооперативів, їх спілок і центрів поступово втрачають товарно-грошовий зміст,
залишаючись ринковими лише по формі, все більше переважають довгострокові,
планомірні, договірні відносини. По кооперативній вертикалі широко використовуються контракти, в яких зазначають кількість, якість, терміни, умови доставки
продукції, передбачаються жорсткі санкції за недотримання договорів.
Кооперація розвивається в складну ієрархічну структуру, яка охоплює весь
технологічний ланцюг виробництва продуктів з низу, від вирощування
сільськогосподарських культур, відгодівлі худоби, до верху – до кінцевої продукції
агропромислового комплексу. Система управління побудована таким чином, що в
основі прийнятих рішень лежить воля пайовиків – безпосередніх виробників,
землеробів; кооперативний апарат будь-якого рівня знаходиться на їх утриманні і
повністю їм підзвітний; основні керівні посади – виборні.
Отже, кооперація в сільському господарстві органічно поєднана з
існуючими виробничими відносинами, і її зміст визначається саме відносинами
власності, які існують в даному суспільстві. Природний відбір господарських форм
відбувається в сільському господарстві і передбачає існування кращих форм
кооперації, котрі приживаються в існуючій економічній системі. Саме на цьому
моменті наголошував О. В. Чаянов, звертаючи увагу на те, що в цьому процесі немає
суспільно організованої волі, немає командира, немає плану, він так само стихійний,
як природний відбір видів тваринного царства [8, с. 62].
Сфера інтересів кооперативів є надзвичайно різноманітною: переробка
сільськогосподарської продукції, виробничо-збутова система, включаючи забезпечення засобами виробництва, зберігання, збут сільськогосподарської продукції через
мережу власних магазинів всередині країни та за її межами.
Для прикладу візьмемо декілька країн, які, на нашу думку, найбільш вдало
демонструють участь кооперативів в економічному житті окремих держав. До складу
Шведського Союзу сільських господарств, який стоїть на чолі системи фермерських
кооперативів у Швеції, на правах колективних членів входять 17 національних
спілок. Останні, в свою чергу, об’єднують кооперативні фермерські організації
окремих галузей: м’ясні, молочні, постачально-збутові, організації спеціалізованих
фермерських господарств, дві кредитні системи. На 1989 р. об’єм їх сумарного
обороту перевищував 68 млрд. крон та кількість працюючих людей складала 50 тис.
осіб [9, с. 215].
В США, за даними Міністерства сільського господарства, в 1985 р.
нараховувалося 5369 кооперативів: з них переробкою та реалізацією сільськогосподарської продукції займалось 3260 кооперативів, зберіганням продукції та наданням
транспортних послуг – 138, постачанням фермерів – 2109. Причому найбільше
розповсюдження в цій державі мали молочні збутові кооперативи, через які
проходить 78% всього молока країни [9, с. 6].
У Франції 2 мільйони французьких селян – членів сільськогосподарських
кооперативів – користуються послугами своїх же об’єднань, і річний об’єм їх
реалізації становить 200 млрд. франків [10, с. 59].
Отже, виходячи з вищесказаного, ми можемо говорити про велику стійкість
та сильні позиції сільськогосподарських кооперативів в багатьох сферах
економічного життя сучасних держав.
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Загалом у світовій практиці господарювання виокремилося три форми
сільськогосподарських кооперативів:
1. Чистий вид кооперативу. Це кооперативи, в яких встановлено рівність
прав пайовиків як у прийнятті рішень, так і в розподілі прибутку незалежно від
розмірів внеску, при обов’язковій участі членів кооперативу в його діяльності.
2. Кооперативи, в яких переважають елементи акціонерної форми підприємства,
тобто прибуток розподіляється пропорційно величині паю і не обов’язкова участь
членів у діяльності кооперативу.
3. Кооперативи змішаного типу, які поєднують в собі ознаки першого та
другого виду.
Найбільшого поширення отримали кооперативи третього виду, які дали
можливість досягти найвищого рівня демократії та ефективності, що врешті-решт
призвело до вироблення та існування демократичних принципів кооперації.
Отже, сільськогосподарська кооперація має давнє коріння і своїм
існуванням робить селянське господарство більш стійким, підвищує його
ефективність та технічний рівень. І, як стверджував С. В. Бородаєвський, «тільки
кооперація з її пошаною людської особи, з її захопленням альтруїзмом, з її
прагненням уперто і систематично боротися… здібна змінити цей устрій в найліпший
спосіб. Тільки кооперація в стані перетворити умови людського існування на більш
сприяючі, ясніші та приємніші для всіх» [2, с. 17].
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ВНЕСОК ПРОФЕСОРА ЄВГЕНА ХРАПЛИВОГО У
РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ АГРОГЕОГРАФІЇ
Висвітлено наукову біографію українського професора-аграрника Є. Храпливого (18981949), розкрито сутність його теорії громадської агрономії та програми піднесення
українського села на засадах розвитку кооперативного руху. Особливу увагу звернено на
статистичні дослідження сільського господарства галицько-волинських земель довоєнного періоду.
Ключові слова: кооперація, кооперативний рух, суспільна агрономія, агрогеографія.
The scientific biography of Ye. Khraplyvy (1989–1949), a Ukrainian professor-agrarian, has
been covered. The essence of his theory of public agronomy and the programme of the
advancement of Ukrainian village on the fundamentals of the co-operative movement
development have been elucidated. A special attention has been paid to statistical researches of
agriculture of Halychyna-Volyn lands of the pre-war period.
Key words: cooperation, cooperative movement, public agronomy, agrogeography.

Розвиток традиційного економічного напряму вітчизняної суспільної географії, що потребує у сучасних умовах своєрідного «реанімування» на нових
методологічних засадах, зумовлює необхідність дослідити становлення його науковотеоретичних засад в історичному аспекті. Особливо це стосується географії
сільського господарства, оскільки поступальний розвиток цієї сфери економічної
діяльності був перерваний практикою соціалістичних «перетворень» у 20-30 роках
ХХ ст. в межах УРСР та у післявоєнний період на західноукраїнських землях.
Специфічний соціально-економічний розвиток нашої країни призвів до того, що
постаті українських учених-аграрників були забуті, а їхні наукові напрацювання
відкинені.
До неординарних постатей учених-аграрників належить і професор Євген
Храпливий (1898-1949) – виразник кооперативних ідей в українській аграрній науці
довоєнного періоду, поборник матеріального добробуту й освітньо-духовної
культури українського селянства. Здобувши освіту на агрономічному факультеті
Віденської Земельної Академії, вивчивши досвід кооперативного руху європейських
країн, попрацювавши в гуртках Товариства «Сільський господар» і читальнях
«Просвіти», у Ревізійному Союзі Українських Кооператив (РСУК), Є. Храпливий
доходить висновку, що найшвидшого економічного та соціального розвитку
українського села можна досягнути через демократичний кооперативний рух,
самостійність селян у визначенні виробничого напряму сільськогосподарських
підприємств, а також їхню участь в обслуговувальних і збутових кооперативах.
Постать Є. Храпливого у радянські роки була незаслужено забутою. Тільки
зі здобуттям Україною незалежності з’явилися наукові публікації, присвячені цьому
вченому, виконані переважно у руслі історії української економічної думки, історії
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українського кооперативного руху. Наукових розвідок щодо внеску Є. Храпливого у
розвиток науково-теоретичних засад географії сільського господарства немає, що й
зумовлює актуальність проведеного дослідження.
Близькість ідей Є. Храпливого з організації сільського господарства до
сучасних наукових основ сільськогосподарського виробництва, заготівлі та переробки сільськогосподарської продукції, до концепції міжгалузевого комплексування, що
домінувала в радянській економічній географії, пояснює необхідність залучення його
наукової спадщини до історії становлення української агрогеографії.
Є. Храпливий в основу перебудови українського села пропонує теорію
суспільної (громадської) агрономії. У наукових розвідках «Шляхи праці нашої
суспільної агрономії» (Львів, 1931), «Як піднести наше хліборобство» (Львів, 1932)
Є. Храпливий визначає засади, програмні напрями і завдання суспільної агрономії у
розвитку західноукраїнського сільського господарства.
Агрономія, за Є. Храпливим, – це праця над піднесенням сільського господарства. Вона поділяється на приватну та публічну. Приватна – це та, яку проводять
господарі, публічна – заходи, які здійснює держава, самоврядування, добровільні
хліборобські організації. «Суспільна аґрономія, себто ця ділянка агрономічної праці,
яка поставила собі за завдання службу суспільству, народові, працює в приватній і в
публічній аґрономії, вибираючи з одної і другої те, що конечне для зорганізованого
загалу хліборобів» [5, с. 3].
Є. Храпливий стверджує, що найкраще суспільна агрономія розвивається у
тих країнах, де державні та самоуправні закони переносять велику частину ініціативи
та праці на самих зорганізованих хліборобів і на створені ними установи. На
західноукраїнських землях аграрна політика польської держави характеризувалася
централізацією, етатизмом, що загалом заважало розбудові хліборобського
самоврядування. Розвиток суспільної агрономії – економічної за своєю сутністю –
сприяв піднесенню національної економічної культури українського селянства.
Українська кооперація на українських землях в Польщі за кількісними показниками
значно переважала польську. На 10 тис. українців в окремих повітах припадало від 10
до 15 кооперативів [1, с. 63].
Програма суспільної агрономії, насамперед, включала агрономічні заходи
держави й осередка праці суспільної агрономії – Товариства «Сільський господар»
щодо розвитку селянських господарств, зосереджуючи увагу на їхній виробничій
організації, шляхах підвищення рентабельності господарювання. Вона передбачала
запровадження високоврожайних сортів сільськогосподарських культур, перспективних порід тварин, птиці, розведення прибуткових садів і городів, раціональне
використання нових сільгоспмашин, мінеральних добрив та інших виробничих
засобів.
Врешті-решт йшлося про те, щоб забезпечити можливість селянинові жити
без боргів, щоб зробити його як виробника і продавця сільськогосподарської продукції незалежним від приватної торгівлі, яку слід проводити в організованих формах.
Суспільна агрономія, за Є. Храпливим, мусить займатися також громадськими
угіддями – пасовищами, луками, полями.
Важливим завданням суспільної агрономії було вирішення також проблеми
збуту сільськогосподарської продукції, зокрема її перероблення і реалізації за

264

вигідними для селянських господарств цінами в умовах ринкової конкуренції. Це
завдання виконували кооперативні організації, а також головний кооперативний
центр краю – РСУК у Львові. Програма суспільної агрономії допомагала регулювати
кількісні та якісні показники сільськогосподарського виробництва залежно від
кон’юнктури ринку з урахуванням можливостей кооперативів щодо заготівлі,
переробки та реалізації продукції.
Завдяки діяльності провідної кооперативної організації «Центросоюзу» була
налагоджена закупівля в селянських господарствах продукції та її експорт. З 1924 р.
«Центросоюз» експортує, наприклад, яйця в Австрію, Англію, Італію, Іспанію та
Німеччину, птицю – в Німеччину, Австрію, Чехословаччину і Англію. Крім цього, у
Львові «Центросоюз» заснував зразкове м’ясопереробне підприємство беконної
свинини, а також власні крамниці для реалізації м’ясопродуктів; через Львівську
зернову біржу реалізував зерно; закуповував городину та фрукти, які продавались у
Львові та промислових центрах Західної Польщі; налагодив продаж прядива льону
текстильним фабрикам Лодзі; створив так звані машинні спілки, які закуповували
сільськогосподарську техніку та інвентар для громадського користування; організовував страхові кооперативи; допомагав в організації сільськогосподарських виставок;
сприяв у придбанні племінної худоби, птиці, сортового насіння зернових і технічних
культур [3].
Суспільна агрономія, надаючи допомогу в організації селянських родинних
господарств, заготівлі та переробці сільськогосподарської продукції, вирішувала при
цьому проблему зайнятості населення реґіону; захищала селянські господарства від
пограбування торговельними, промисловими та фінансовими посередницькими
комерційними структурами, від правопорушень державних органів.
Програма суспільної агрономії, запропонована Є. Храпливим, за своєю
суттю є програмою підвищення матеріального добробуту галицького селянства,
їхнього освітньо-культурного рівня. У програмі Хліборобського вишколу молоді,
перевиданій у 1932, 1936, 1938 роках, а також у рефераті, виголошеному на Першому
українському педагогічному конґресі (1935), Є. Храпливий закликає відродити
зруйновану християнську мораль, професійний інтерес до селянської праці.
Значущість суспільної агрономії Є. Храпливого на сучасному етапі трансформаційних процесів у сільському господарстві не тільки не зменшилась, а навпаки,
зростає. Роздержавлення та приватизація землі, проведені в Україні, посилює
значення, за висловлюванням Є. Храпливого, «хліборобського самоврядування»,
«суспільних організацій», які забезпечують «демократизацію хліборобського поступу, децентралізацію цієї праці в державному і в самоуправному устрою, одночасно
викликання ініціятиви у кругах хліборобів, а разом з тим і покликання їх до
конструктивної праці в ділянці суспільної агрономії» [5, с. 7].
Організаційна діяльність Є. Храпливого доповнювалася також науковими
дослідженнями, особливо у галузі молочарства. Історико-географічне значення мають
праці «Основи кооперативного молочарства» (Львів, 1927), «Молочарське книговодство» (Львів, 1926, 1930), «Наші молочарські кооперативи в 1925 р.» (Львів, 1927),
а також «Сільське господарство галицько-волинських земель» (Львів, 1936). Аналіз
економічних показників діяльності молочарської кооперації – провідної галузі
сільського господарства реґіону – доповнюється визначенням головних шляхів
розвитку товарного виробництва селянських дрібних господарств. Подвижницькою
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можна назвати також діяльність Є. Храпливого з підготовки та видання
«Сільськогосподарської енциклопедії» (Львів, 1939. Зшиток 1 (від «Абориґенний» до
«Біольоґічно- динамічна господарка») – помітного явища не тільки в українській, а й
у європейській аграрній науці того часу.
Є. Храпливий – автор карти «Сільський господар» в «Атлясі...» В. Кубійовича,
на якій відображено територіальну організацію краєвого господарського товариства,
що мало на меті захист станових інтересів українських хліборобів. На карті
значковим способом показана централя, філії та сільськогосподарські школи; на
карті-врізці – кількість сільськогосподарських гуртків по селах (на 100 га місцевості).
У сучасних умовах актуалізується головний висновок з наукової, практичної
та освітньої діяльності Є. Храпливого про значущість української кооперації у
національно-економічному відродженні України. Історичний досвід українського
кооперативного руху, зокрема щодо проведення політики економічної незалежності
від інших країн, орієнтації на власні сили, мобілізації народних капіталів, вивчення
можливостей внутрішнього ринку та міжнародної економічної кон’юнктури,
виявлення потреби в іноземних інвестиціях тощо може бути використаний при
обґрунтуванні напрямків розвитку національного агробізнесу, заходів забезпечення
продовольчої стабільності держави та її інтеґрації у європейську торговельну
систему.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Атляс України й сумежних країв / [під заг. ред. д-р. В. Кубійовича]. – Львів, 1937.
2. Злупко С. М. На чатах рідної землі: Євген Храпливий – учений, організатор, патріот / Злупко С. М. –
Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 1999. – 283 с.
3. Коваль Ф. Кооперація – доленосний феномен України / Коваль Ф. – Львів : Сполом, 2008. –
206 с.
4. Українська економічна думка: Хрестоматія / [упоряд. С. Злупко]. – К.: Знання, 1998. – 448 с.
5. Храпливий Є. Шляхи праці нашої суспільної агрономії / Храпливий Є. – Львів: Т-во “Сільський
господар”, 1931. – С. 3-30.

УДК 334.73.01 (075)
Черевко Г. В., Горбонос Ф. В., Черевко Д. Г.

©

КООПЕРАЦІЯ ЯК ШЛЯХ ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Кооперація є багатогранним і, разом з тим, принципово простим поняттям, яке
характеризує форму співробітництва людей у досягненні ними спільної мети, а через це – і
мети кожного з учасників цієї кооперації.. В агропромисловому комплексі виробнича
кооперація має таке саме право на існування, як і інші її форми, наприклад обслуговуюча
тощо. Об’єктивна необхідність у виробничій кооперації обумовлюється рядом
специфічних рис, притаманних організації виробництва у аграрній сфері економіки.
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Можливість досягнення синергічного ефекту в результаті кооперації робить її реальним
шляхом підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств.
Ключові слова: кооперація, виробництво, синергічний ефект.
The cooperation is the multisided and at the same time principally simple performance, which
characterizes the form of join activity of people in the reaching by them some joint goal, and
through it – the goal of each of participants in this cooperation. In the agriindustrial complex
production cooperation has the same right on existing as the other its forms, for example –
service cooperation etc. The objective necessity of production cooperation is due to specific
features, inherent to production organization in agrarian sphere of economy. The possibility of
synergetic effect obtaining as the result of cooperation makes it as the real way of agrarian
enterprises competitiveness enhancing.
Key words: cooperation, production, synergetic effect, competitiveness.

Так зване аграрне питання в сучасних умовах розвитку економіки України є
не таким однозначним, як видається, і включає не лише проблеми власності на землю
та форм її використання, а й дуже важливі моменти створення системи цілком нових
виробничих відносин, які б забезпечували найбільшу продуктивність праці, що
прикладається до цієї землі, та демократичний розподіл національного доходу. На
рівні окремого підприємства це проявляється у необхідності забезпечення відносно
вищого рівня їх конкурентоспроможності з метою максимізації їх прибутку та
стабілізації становища на ринку.
Реальним шляхом вирішення проблеми розвязання аграрного питання і
розвитку системи нових економічних відносин в системі АПК як в цілому, так і на
рівні окремих підприємств є кооперація, яка реально дозволяє одержувати
синергічний ефект від скоординованої співпраці учасників кооперативних відносин,
забезпечуючи їм вищий рівень їх конкурентоздатності. Проблема полягає у
обґрунтуванні теоретичних засад кооперації як шляху підвищення рівня
конкурентоздатності підприємств та умов їх практичної ефективної реалізації. В
аграрній сфері економіки розвиток кооперації пов’язаний ще й з об’єктивною
необхідністю концентрації на її основі виробництва з метою підвищення рівня
конкурентоспроможності аграрних підприємств.
Туган-Барановський цілком справедливо розглядав кооперацію як одну з
основних підвалин збереження “молодих паростків української волі”, “національного
відродження української державності” [1, c.17]. Сьогодні в публікаціях різного роду
проблемам кооперації приділяється належна увага. Проте в переважній більшості з
них можна спостерігати підхід до кооперації як до організаційної форми здійснення
економічного процесу. Навіть О.В.Чаянов, який сьогодні сприймається як творець
закінченої, логічно стрункої теорії селянської кооперації, перевагу надавав вивченню
організаційно-виробничих аспектів господарства, а соціально-економічні питання
залишав ніби на другому плані. Хоча, саму суть кооперації цей вчений розумів
правильно. В кооперації він вбачав, в першу чергу, широкий соціальний рух, що
постійно розвивається, переходить з однієї фази в іншу і, відповідно до них і до стану
свого розвитку утворює свої організаційні форми [2, c.337].
Аналіз поглядів на сутність поняття “кооператив” свідчить, що більшість
вчених в основу його визначення вкладають зміст добровільного об’єднання людей.

267

О. Чаянов, М. Туган-Барановський, О. Крисальний, М. Малік, В. Зіновчук,
В. Гончаренко, Л. Молдаван та низка інших науковців у трактування поняття
кооперативу вкладають ознаки та властивості, що надають йому певних відмінностей
від інших організаційно-правових структур. М. Малік сільськогосподарську
кооперацію розглядає як невід’ємну складову і основу аграрної реформи: «Для
аграрного сектора економіки України формування суб’єктів кооперативних процесів
має принципове значення… Це дозволить використовувати переваги великомасштабного агробізнесу і здійснювати ефективний контроль за власною ринковою
діяльністю без відриву від своєї основної функції – виробництва сільськогосподарської продукції» [3,c,62]. Ю. Колтунова розглядає кооператив, як організацію,
створену товаровиробниками та переробниками на основі добровільного членства для
спільного виробництва і переробки сільськогосподарської продукції, на базі
об’єднання їх майнових пайових внесків з метою задоволення матеріальних та інших
потреб членів кооперативу [4, с.117]. Проте багато країн визнають визначення
Міжнародної організації праці, яка стверджує, що «кооператив – це асоціація осіб, які
добровільно об’єдналися з метою задоволення спільних потреб шляхом утворення
демократично контрольованого підприємства і зробили рівнозначні внески у капітал
свого товариства та погодилися поділити ризик та зиск від діяльності, в якій вони
активно беруть участь» [5, с.14]. Деталізованою є дефініція кооперативу у
В. Гончаренка, на думку якого «...кооператив являє собою добровільне об’єднання
людей, що базується на демократичних принципах, рівноправності, самоврядуванні
та рівній відповідальності, має вільний доступ та необмежену кількість членів, що
особисто беруть участь в управлінні його діяльністю та створюють колективне
(кооперативне підприємство) з метою самодопомоги, самозабезпечення та
економічного самозахисту від експлуатації з боку різноманітних представників,
шляхом одержання певних господарських переваг від об’єднання (кооперування)» [6,
с.51].
Найбільш узагальненим, на нашу думку, є визначення кооперативу, яке
подає В. Зіновчук. Він стверджує, що «кооператив є підприємством корпоративного
типу, створеним шляхом добровільного об’єднання матеріальних внесків і зусиль
сільськогосподарських товаровиробників-власників (громадян та юридичних осіб),
організації демократичного управління і поділу ризику та доходів відповідно до
участі в господарській діяльності цього підприємства» [7, с.33-34].
З нашої точки зору, кооперацію за своїм змістом слід розглядати як
економічне явище, суть якого полягає в економічних взаємовідносинах між
партнерами в плані їх співробітництва з тим, щоб досягти спільної мети при менших
питомих затратах ресурсів на основі взаємної вигоди для всіх учасників кооперації.
Ці відносини можуть розвиватися лише за певних сприятливих політичних,
економічних і правових умовах, які для цього суспільству необхідно створювати.
Організаційною ж формою кооперації є кооператив, в якому формуються і
розвиваються відносини на загальноприйнятих кооперативних принципах. Тому, на
нашу думку, недосконалим у наведених визначеннях є те, що в них методологічно у
повній мірі не відображено і не чітко виражено економічну природу і ту важливу
роль, яку відіграють усі без винятку кооперативні принципи, як носії і регулятори
внутрішніх відносин у кооперативі.
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Проблемі підвищення конкурентоспроможності підприємств у сучасних
умовах приділяють значну увагу такі вчені-економісти як Г. Азоєв, Р. Глібов,
С. Кваша, М. Малік, Р. Фатхутдинов, С. Шевельова та інші. Серед молодих
науковців-економістів, що досліджують окремі моменти конкурентоспроможності
підприємств та їх продукції, варто звернути увагу на таких як Н. Дмитренко, О. Драган,
А. Железняк, Р. Олексенко, О. Селезньова, І. Цимбалюк та низку інших. Проте у
контексті можливостей кооперації підвищувати рівень конкурентоздатності аграрних
підприємств потужних досліджень у науковій літературі практично не спостерігається.
Конкурентоспроможність підприємства – складне і багатогранне поняття,
що залежить від рівня конкурентоспроможності кожного складового елементу, вплив
яких на загальну величину є інтегральним і неоднозначним, тому удосконалення
лише одного елементу виробничого потенціалу не може привести до суттєвого
підвищення конкурентоспроможності підприємства [8, с.66]. Логічно буде передбачити, що в основі комплексної дії сукупності чинників рівня конкурентоздатності
підприємства знаходяться виробничі відносини, як зв’язки між людьми, які складаються в самому процесі виробництва, виникають як результат кооперації праці
окремих працівників в умовах підприємства.
Підприємство, по суті, є місцем і посередником у виробничих відносинах
між його працівниками. На рівні підприємства їх також характеризує з’єднання
робочої сили із засобами виробництва. Але підприємство, як колективний виробник,
вступає у виробничі зв’язки з іншими підприємствами, може кооперуватися з ними з
приводу виробництва, розподілу, обміну і споживання виготовленої продукції. З
іншими підприємствами воно може вступати у відносини з приводу кооперації праці і
ресурсів у процесі виконання якоїсь окремої операції, чи виробничого процесу при
виробництві кінцевої продукції, готової до споживання. Тут також проявляються
відносини розподілу, обміну і споживання. А це все є не що інше, як економічні
відносини, які включають в себе організаційно-економічні і техніко-економічні
відносини, завдяки чому і здійснюються фази розподілу, обміну і споживання на
цьому рівні.
Агропромисловий комплекс, як ніякий інший, забезпечує послідовність
процесів виготовлення кінцевого продукту – продуктів харчування, що в значній мірі
створює чисто об’єктивні технологічні і економічні можливості для вертикальної і
горизонтальної кооперації. Специфіка продукції проміжних ланок технологічного
процесу в агропромисловому комплексі зумовлює необхідність безперервності його
здійснення і узгодження параметрів роботи цих ланок, що також формує певну
об’єктивну базу для розвитку вертикальної і горизонтальної кооперації.
Особливістю аграрної економіки є також те, що кооперація в цій сфері
об’єктивно повинна здійснюватись не лише у постачанні, реалізації, зберіганні чи
переробці, а й у виробництві. Виходячи із суті кооперації, в принципі, кооперуватись
можна у будь-якому виді діяльності. Тому виробнича кооперація не просто має право
на існування, а необхідність її розвитку в Україні є просто об’єктивною. Сучасний
стан економіки сільського господарства характеризується значною роздробленістю
сільськогосподарських підприємств. Могутнє аграрне господарство перетворене на
дрібнотоварне. На базі 12,6 тис. великих колгоспів і радгоспів створено 60 тис.
приватних товариств, у яких відсутня техніка. Суспільні тваринницькі високотоварні
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комплекси, ферми, теплиці тощо стали безгосподарними і з часом непридатними.
Практично це був примусовий процес їх створення, оснований лише на приватній
власності на землю та майно. Це призвело до того, що близько 11 млн. га орних
земель виведено із сільськогосподарського виробництва, тобто вони стали
розсадниками бур’янів і шкідників сільськогосподарських культур [9, c.61].
Головна мета кооперації в АПК визначається як реалізація необхідних умов
для максимізації синергетичного ефекту у вигляді прибутку від спільного
використання ресурсів його членів, шляхом допомоги сільськогосподарським
товаровиробникам у розвитку їх економіки і підвищенні їх ефективності, яка
здійснюється за наступними можливими її напрямками: закупівля сільськогосподарської техніки і знарядь, мінеральних добрив, насіння та інших засобів виробництва; переробка, маркетинг і збут продукції, яка виробляється на продаж як товар;
ремонт, обслуговування техніки і виконання певного виду робіт, які вимагають
спеціальної техніки; організація розсадників, дослідних і показових полів, племінних
ферм та цілих господарств; організація дешевого кредиту на виробничі цілі;
забезпечення консультативно-дорадницько-інформаційними послугами; наукове
забезпечення і супровід.
Виробничий кооператив в засаді є достатньо простою і зрозумілою формою
організації виробництва і праці для його членів. Він діє за законами ринкової
економіки і його діяльність є не що інше як підприємництво, яке підпорядковується
меті - одержанню прибутку, як і діяльність кожного іншого кооперативу і взагалі
підприємства, яке функціонує в умовах товарного виробництва і ринкової економіки.
Проте специфічною рисою принципів функціонування виробничого і кожного іншого
кооперативу є те, що практично весь одержуваний кооперативом прибуток є
власністю його членів, між якими він і розподіляється, пропорційно участі кожного.
М. Туган-Барановський справедливо стверджував, що метою діяльності кооперативу
є «не добування найбільшого прибутку на витрачений капітал, а, навпаки, збільшення
через спільне господарювання трудового доходу своїх членів або зменшення їхніх
видатків», «не найбільший прибуток, а найбільший добробут членів кооперативу» [1,
c.46, 221]. Ступінь справедливості розподілу одержуваного кооперативом прибутку
залежить від ступеня реалізації основних принципових засад кооперативних
економічних взаємовідносин і прийнятих в конкретному кооперативі методичних
підходів.
Не дивлячись на простоту кооперативів як форми організації виробництва і
праці, кількість їх у аграрній сфері економіки в Україні не лише не зростає, але й
зменшується, що пояснюється відсутністю необхідних для їх розвитку умов та
відповідного спрямування державної аграрної політики на забезпечення створення
цих умов.
Таким чином, основна ідея сільськогосподарської кооперації є в вищій мірі
простою і обумовлюється трьома моментами:
- об’єктивно існують переваги крупного виробництва над дрібним;
- організаційні, економічно-ресурсні та інші рамки кожного підприємства
(окремого виробника) обмежують можливості розвитку процесів концентрації і
спеціалізації в них з метою нарощування масштабів конкретної галузі;
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- кооперація дає можливості для розвитку процесів концентрації і
спеціалізації господарства на виробництві якогось конкретного виду продукції поза
вказаними рамками шляхом об’єднання їх зусиль у формі взаємовигідного
співробітництва з метою одержання максимального ефекту на використовувані
ресурси кожного з учасників кооперації.
Наведені моменти стосуються соціально-економічної, політичної і правової
сторін кооперації. Але існує ще й так звана техніко-економічна сторона, яка
ґрунтується на теорії диференційованих оптимумів. Суть її полягає в тому, що в
сільськогосподарському виробництві різні механічні, біологічні і економічні процеси
і операції мають свої оптимальні режими та розміри.
Питання диференційованих оптимумів - це питання, по-перше, оптимальних
розмірів тих чи інших конкретних підприємств; по-друге - це питання про оптимум
різних галузей сільського господарства; по-третє – це питання оптимальності
масштабів кооперативних взаємовідносин. Окремі технічні або економічні процеси
можуть бути виділені з конкретних господарств для обєднання їх з аналогічними
процесами в інших господарствах. О. В. Чаянов у свій час розділив ці процеси на
чотири групи: 1. Механічні процеси, повязані з земельними просторами (обробіток
грунту, сівба, перевезення, збирання врожаю і т.д.); 2. Біологічні процеси рослинництва і тваринництва (ріст рослин, лактація корів, приріст мсних тварин); 3. Механічні процеси первинної переробки сировини; 4. Господарські операції по звязках із
зовнішнім світом (купівля і продаж, фінансово-кредитні відносини і т.д.). Така
класифікація є універсальною, бо охоплює всі функціональні можливості сільського
господарства, як існуючі, так і ті, що можуть виникнути в майбутньому. Сам Чаянов
порівнював свою систему класифікації з періодичною системою елементів
Менделєєва, бо порожні місця в ній, на його думку, можуть бути заповнені новими,
ще не відкритими сьогодні видами і формами виробництва [10,c.68].
При цьому оптимальний розмір аграрного виробничого підприємства
зовсім не повинен відповідати оптимальному розміру підприємства, що переробляє
сільськогосподарську сировину, оптимум якого залежить від різних чинників, у тому
числі і від ступеня транспортабельності різних видів сировини. Оптимум знаходиться
не в масштабах виробництва. Ясно, що крупне пiдприємництво має ряд переваг над
дрiбним. Проте і малий бiзнес в рядi випадкiв має переваги над крупномасштабним
пiдприємництвом. Ще М. Туган-Барановський в ряді випадків, як і більшість вчених
того періоду, безальтернативно віддавав перевагу можливостям дрібного селянського
господарства [1, c.17]. Оптимум слід шукати там, де має місце мінімальний рівень
собівартості одиниці продукції, тобто, де на одиницю витрат одержують максимум
продукції. Питання диференційованих оптимумів – це питання, по-перше,
оптимальних розмiрiв тих чи інших конкретних підприємств, по-друге – це питання
про оптимальні параметри різних галузей сільського господарства; по-третє - це
питання оптимальності масштабів кооперативних економічних взаємовідносин.
Пояснюючи суть кооперації, О. В. Чаянов писав, що основна ідея
сільськогосподарської кооперації є в вищій мірі простою. Якщо уважно вдивитися в
склад селянського господарства, досить складного за своєю будовою, то легко можна
переконатися в тому, що для цілого ряду галузей його крупна форма дасть одразу
безпосередню велику вигоду. При цьому майже завжди виявляється можливим
досить легко, не порушуючи роботи решти частин господарства і, не руйнуючи
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трудового сімейного господарства, виділити окремі роботи і поєднати їх спільно з
сусідами в одну загальну справу [11, c.6].
Конкретних форм організації реалізації кооперативних економічних
взаємовідносин може бути багато. Розглядаючи кооператив як одну з таких
організаційних форм цих звязків, О. В. Чаянов справедливо зазначив, що кооператив
- це, перш за все, спілка господарств, і що господарства, які входять в таку спілку, від
цього не знищують, а залишаються дрібними господарствами. В кооперативах лише
частина виробництва, саме та частина, де крупне господарство має переваги над
дрібним, обєднується в спільну організацію. Сільськогосподарський кооператив є
доповненням до самостійного селянського господарства, обслуговує його і без такого
господарства не має змісту [11, c.8-9].
І ще один цікавий момент. Пояснюючи роль кооперації у вирішенні
проблем аграрного сектору економіки на прикладі кооперативного переробного
заводу, О. В. Чаянов вказував, що корінь всього підприємства, його душа лежить у
вигоді тих селян, які поставляють молоко на завод і які спільними зусиллями
створили цей завод для обслуговування своїх господарств. Завод кооперативний
може не давати ні копійки прибутку на затрачений на його створення капітал, але він
буде вигідним для селян, якщо завдяки йому вони одержать за своє молоко значно
більший виторг, ніж той, який би вони могли одержати, продаючи молоко в чужі
руки. Таке перенесення уваги з інтересів капіталу на інтереси тих господарств, які
обєднуються у спілку і створюють для себе кооперативне підприємство, і є
найважливішим в кооперації. Це стосується не лише молока, а й всіх видів
сільськогосподарської продукції, в тому числі і цукрових буряків. Кооперація завжди
буде користуватися капіталами, і дуже великими капіталами, бо без них в
господарському житті обійтись неможливо, але не інтереси цього капіталу стоять в
ній на першому місці, а інтереси тих господарств, які він обслуговує. В кооперації
капітал - служник, а не господар. Тому і управління справами кооперативу
влаштовується так, що в ньому керують не представники капіталу, не ті, хто дає
великі гроші на ведення кооперативної торгівлі або виробництва, а ті трудові
колективи, для обслуговування яких виникає і існує кооператив. Таким чином,
діяльністю сільської кооперації управляють селянські інтереси, і вся її робота
визначається ними [11, c.10-11].
Кооперація є об’єктивно необхідна умова для нашого сільського
господарства вже сьогодні, оскільки без неї фермер, одноосібник або невелике
підприємство, утворене на засадах приватної власності, в процесі роздержавлення і
реструктуризації великих сільськогосподарських підприємств не витримає жорсткої
конкуренції в умовах ринку. Нові форми організації виробництва, зокрема
фермерські та інші дрібні господарства, тільки стають на ноги й ще тривалий час
будуть мати слабку матеріально-технічну базу та нестачу обігових коштів. У цьому
полягає ще один чинник об’єктивності кооперації в сільському господарстві, як
виробничої, так і інших її типів. Форми кооперації можуть бути дуже різноманітні,
однак найприйнятнішою, простою і логічно наступною після колективних
господарств є сільськогосподарська асоціація кооперативів, яка базується на
корпоративній власності і становить об’єднання галузевих первинних кооперативів з
виробництва продукції рослинництва і тваринництва, сфери обслуговування
промислового виробництва, будівництва, збуту і постачання тощо. Обов’язковою
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складовою ланкою, що зв’язує та організовує таку асоціацію, має бути управлінськофінансово-розрахунковий кооператив.
Вітчизняний і зарубіжний досвід розвитку сільського господарства показав,
що внутрішньогалузевий поділ праці в умовах дрібного господарства і навіть
окремого середнього по розмірах сільськогосподарського підприємства є недоцільним. Але він є виправданим і ефективним при дуже крупних розмірах окремого
підприємства.
Крупні підприємства, як відомо, мають суттєві переваги перед дрібними за
розмірами в плані використання засобів праці, трудових ресурсів, поглиблення
спеціалізації виробництва, запровадження ресурсо- і енергозберігаючих технологій
тощо. Але всі ці переваги зберігаються до певних границь укрупнення підприємства.
В процесі росту розмірів сільськогосподарських підприємств наступає такий момент,
коли господарство стає майже або навіть повністю некерованим. Єдино правильним
шляхом вирішення проблеми, що виникає в даному випадку, є об’єднання на засадах
кооперації виробничих ресурсів з метою їх спільного використання при збереженні
відносної самостійності самих підприємств. Тобто, елементом об’єктивної основи
виникнення міжгосподарської кооперації виступає економічний закон переваги більш
крупного виробництва над дрібним.
З іншого боку, ті якісні зрушення у продуктивних силах сільського господарства, що відбулися в умовах адміністративно-планової системи господарювання
обумовили економічну необхідність посилення процесів усуспільнення і подальшого
розподілу праці, чого неможливо досягнути в повній мірі у сформованих границях
виробничо-господарських одиниць (колгоспів і радгоспів).
Вищенаведене свідчить про те, що існують певні переваги крупного виробництва перед дрібним і є необхідність подальшого підвищення рівня концентрації
виробництва з метою більш повного використання цих переваг та існує стримуючий
чинник такого підвищення у вигляді організаційних форм сільськогосподарських
підприємств. Така ситуація в певному розумінні відображає протиріччя між
продуктивними силами і виробничими відносинами у сільському господарстві. Саме
тому найбільш раціональний шлях виходу з даного становища вбачався у розвитку
міжгосподарської кооперації.
В силу особливостей сільського господарства, сезонності його виробництва,
наявності в господарствах сівозмін, як першочергової умови ефективного
використання землі, вимагало ведення в колгоспах і радгоспах в певній мірі
різностороннього виробництва. З іншого боку, при умові виведення в господарствах
окремих галузей призводило до скорочення виробництва різних видів продукції.
Саме тому багато видів продукції вироблялося в господарствах з багатогалузевою
структурою, навіть якщо це вимагало більших витрат, ніж в спеціалізованих
господарствах. Значне впровадження індустріальних методів виробництва на базі
скорочення окремих галузей в колгоспах і радгоспах з метою створення
вузькоспеціалізованого виробництва створювало передумови для підвищення рівня
концентрації в сільському господарстві. Але цей процес мав певні границі, які
стримували підвищення ефективності виробництва. При здійсненні його в умовах
міжгосподарської кооперації такий стримуючий чинник відсутній. Спеціалізація в
даному випадку вигідна усім господарствам-учасникам і суспільству в цілому.
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Спеціалізація, як шлях підвищення концентрації виробництва, те ж має
певні межі. Міжгосподарська ж кооперація створює сприятливі умови для розвитку
концентрації виробництва на основі нагромадження, тобто розширення виробництва,
його інтенсифікації в межах тих же територіальних границь підприємства.
Таким чином, міжгосподарська кооперація виступає організаційною
формою функціонування глибоко спеціалізованого і високо концентрованого
виробництва.
На перспективу розвиток кооперації в аграрній сфері в Україні повинен
відбуватися за такими напрямами:
- розвиток кооперації окремих виробників сільськогосподарської продукції
(фермерів, громадських господарств) в постачальницько-збутовій і переробній
сферах. При цьому зберігаються організаційно-господарські форми кожного учасника
кооперації, його господарська самостійність, а кооператив (постачальницький,
маркетингово-збутовий, переробний тощо) є власністю його членів - засновників;
розрахунки з усіма членами кооперативу здійснюються як поточно (наприклад, за
поставлену на переробку сировину), так і у вигляді пропорційного до участі кожного
члена розподілу прибутку від реалізації кінцевого продукту безпосередньому
споживачеві;
- розвиток кооперації індивідуальних власників присадибних ділянок у
постачальницько-збутовій сфері;
- розвиток виробничої кооперації в сільськогосподарських виробничих
кооперативах (і їх модифікаціях – виробничо-переробний, виробничо-збутовий тощо)
на базі колишніх колгоспів та новоутворених в результаті їх реформування;
- розвиток невиробничої поза сільськогосподарської кооперації великих і
дрібних підприємців в сільських регіонах;
- розвиток міжгосподарської виробничої горизонтальної кооперації, що
ґрунтується на вищому рівні по стадійної технологічної спеціалізації господарствучасників;
- розвиток міжгосподарської вертикальної виробничої кооперації –
агропромислової інтеграції;
- розвиток комплексних інтегративних процесів і структур в сільських
регіонах.
Проблеми, на розв’язання яких зі сторони влади чекає аграрна кооперація, є
наступними:
- створення відповідних правових основ діяльності кооперативів;
- достосування податкової системи і фіскальної політики до специфіки
діяльності кооперативів;
- створення механізмів у фіскальній політиці для сприяння збільшенню
власних фондів у кооперативах;
- підтримка системи кооперативної освіти. Кооперативна форма господарювання вимагає від всіх її учасників відповідно високого рівня свідомості цілей,
завдань і засад. Без таких знань діяльність кооперації буде не зовсім адекватною її
суті. Кооперативи повинні повернутись до реалізації п’ятої з семи міжнародних засад
кооперації, тобто «освіти, навчання і інформації». Для того, щоб члени кооперації
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могли скористатись другою засадою кооперації (демократичне управління і контроль
членів), вони повинні бути відповідно освічені і натреновані.
Основними перспективними видами виробничих кооперативів в АПК є рослинницький, тваринницький, садівничий, овочевий, кормовиробничий, переробний, будівельний, з виробництва товарів широкого вжитку, комбіновані тощо.
Безпосередньо у сільськогосподарському виробництві міжгосподарська
кооперація є найбільш доцільною і можливою у м’ясному скотарстві і свинарстві,
оскільки ці галузі дозволяють чітко виокремити певні стадії у здійсненні загального
технологічного процесу виробництва кінцевої продукції і спеціалізувати на їх
виконанні окремі підприємства. В такому випадку обов’язковою є розробка чіткої
системи справедливого розподілу кінцевого прибутку між усіма учасниками подібної
кооперації з метою створення у них рівної економічної зацікавленості у
функціонуванні такої кооперативної структури .
Нарощування потенціалу виробничої сільськогосподарської кооперації в
Україні повинно здійснюватись у напрямі вдосконалення її організаційно-правових
форм господарювання і диверсифікації внутрішніх та міжгосподарських економічних
взаємовідносин з метою поступової прогресивної трансформації виробничих
сільськогосподарських кооперативних формувань у вищу їх форму – інтегрованих
агропромислових структур та агропромислово-фінансових груп із залученням до
кооперативного співробітництва фінансових і банківських структур.
Для забезпечення реалізації передбачуваного прогнозу нарощування потенціалу виробничої сільськогосподарської необхідна всемірна підтримка державою
процесів її розвитку за рахунок вдосконалення і зміцнення відповідної законодавчої
бази, кредитно-банківського обслуговування, інфраструктурного забезпечення та
приведення у відповідність з потребами цього розвитку системи оподаткування
кооперативних формувань та їх членів.
Існуюча ситуація в розвитку кооперації у аграрній сфері економіки дозволяє
визначити основні напрями перспективних досліджень у цій сфері, до яких можна
віднести: удосконалення системи економічних взаємовідносин у кооперативних
формуваннях системи АПК; удосконалення кооперативних організаційно-правових
форм господарювання в АПК; розробка системи державної підтримки розвитку
сільськогосподарської виробничої кооперації; розробка принципів і системи економічних взаєморозрахунків в аграрних (агропромислових) кооперативних формуваннях; вдосконалення системи економічних взаємовідносин в системі агропромислової інтеграції (в агропромислових формуваннях); економіко-технологічне моделювання процесів сільськогосподарської кооперації та кооперативних (агропромислових) формувань.
Конкурентоспроможність підприємства - економічна категорія, що виражає
економічні відносини між підприємствами з приводу їх здатності до стабільного
позиціонування себе на ринку відповідної продукції завдяки конкурентним перевагам
по відношенню до своїх конкурентів, забезпечуючи тим самим можливості
здійснення ефективного виробничого процесу даної продукції, рівень ефективності
якого, одночасно, сприяє формуванню необхідного рівня конкурентоспроможності
підприємства.
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Чинниками першого порядку, що формують рівень конкурентоспроможності підприємства, є конкурентоспроможність його персоналу, менеджменту,
техніки, технології, організації праці та виробничого процесу і, саме основне, конкурентоспроможність його продукції, яка, у свою чергу, визначається витратами
на її виробництво, ціною реалізації і, відповідно, її якістю та умовами реалізації і
відповідним супроводом. Умовою комплексної реалізації позитивної дії цих чинників
є розвиток кооперативних економічних відносин між підприємствами – учасниками
єдиного технологічного ланцюга виробництва кінцевої продукції.
Кооперація є економічним явищем, суть якого полягає в реалізації
сукупності економічних взаємовідносин між партнерами шляхом їх співробітництва з
тим, щоб досягти спільної мети при менших питомих затратах ресурсів і
максимальним ефектом на основі взаємної вигоди для всіх учасників кооперації.
Створення відповідних умов для розвитку сукупності певних економічних
взаємовідносин є реальною основою для розвитку кооперації. Специфіка галузей
агропромислового комплексу та особливості економіко-технологічних процесів у них
об’єктивно обумовлюють особливу необхідність розвитку кооперації в усіх її формах
саме в аграрному секторі економіки.
Економіко-технологічною основою кооперації в АПК є об’єктивна
можливість виділення окремих технологічних або економічних процесів з конкретних
господарств (або окремих виробників) для їх об’єднання з аналогічними процесами в
інших господарствах і на базі спільного використання ресурсів всіх учасників –
одержання максимального синергетичного ефекту у вигляді прибутку від
функціонування кооперативного формування як системи та справедливий його
розподіл між усіма учасниками.
Однією з організаційних форм кооперативних економічних взаємовідносин
може бути кооператив. Кооператив - організаційна форма існування кооперативних
взаємовідносин, яка реалізується шляхом добровільного об’єднання осіб (фізичних
або юридичних) для спільної взаємовигідної діяльності і спільного використання
свого та створеного на пайових засадах майна ( а у випадку виробничого кооперативу
– і праці) з метою одержання максимального ефекту і підвищення ефективності своєї
діяльності. Обслуговуючий кооператив - як правило, безприбуткова організація, а
його позитивна роль полягає у створенні умов для підвищення ефективності
господарювання його членів. Виробничий кооператив має такі ж цілі і функціонує на
тих же засадах, але при цьому спільно використовуються не лише фінансові ресурси
членів кооперативу у вигляді пайової участі, але й їх праця. Перспективними
напрямами розвитку кооперації в АПК України є в рівній мірі як виробнича, так і
обслуговуюча кооперація.
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МАРКЕТИНГОВО–ЛОГІСТИЧНА ТЕХНОЛОГІЯ
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТОВАРІВ У СПОЖИВЧІЙ
КООПЕРАЦІЇ
В статті обґрунтовано основи маркетингово-логістичної технології управління
якістю товару в споживчій кооперації.
Ключові слова: конкурентоздатність товару, споживча кооперація, якість товару,
маркетингово-логістична технологія, управління якості товарів.
In the article by substantiated marketing-logistical technologies of management quality good
Key words: competitionable good, consumer co-operation, quality good, marketing-logistical
technology, management quality good

Особливістю трансформаційного етапу розвитку України є пошук
оптимальних механізмів і напрямів підвищення конкурентоздатності товарів
(продукції, послуг, роботи). Під конкуренто-здатністю товару розуміють сукупність її
якісних і вартісних характеристик, які забезпечують задоволення конкретної потреби
споживача і вигідно відрізняються від аналогічних товарів конкурентів такими
властивостями, як якість товару, його технічні параметри, смакові, естетичні, фізичні,
фізіологічні властивості, відповідність моді, традиціям тощо, а також рівнем цін, їх
співвідношенням із собівартістю і з середніми конкурентними ринковими цінами, а
також іміджем виробника, торгової марки тощо [1].
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Поняття конкурентоздатності трактується й використовується залежно від
об’єкта дослідження, а критерії оцінки й фактори динаміки конкуренто-здатності
товару мають певну специфіку.
Формування системи управління якістю відповідно до міжнародних стандартів ISO 9001 : 2001 забезпечують конкурентоспроможність всіх організаційноправових форм господарювання, зокрема тих, які належать до споживчої кооперації.
Однак, внаслідок переходу нашої держави до ринкових відносин, що
супроводжувався кризовими явищами, відбулися звуження масштабів діяльності
споживчої кооперації, зниження її економічного потенціалу, погіршення якості
товарів, послаблення конкурентних переваг.
Тому набуває актуальності дослідження шляхів управління якістю товару в
споживчій кооперації, що повинно забезпечувати ефективність діяльності та
конкурентоздатність кооперативних організацій.
Вагомий внесок в дослідженні управління якості товару здійснили вчені:
В. Шухарт [2], У. Демінг [3], А. Фейгенбаум [4], Є. Крикавський [5], Ю. Кирилюк [6],
Г. Саранча [7], але застосування маркетингових та логістичних механізмів
дослідження проводяться недостатньою мірою, особливо у споживчій кооперації, що
необхідно для прийняття управлінських рішень щодо оптимізації використання
ресурсів, процесу виробництва та своєчасного постачання товарами споживачів.
Метою дослідження є обґрунтування маркетингово-логістичної технології
управління якістю товару у споживчій кооперації.
Тенденції інтеграції національної економіки в Світову організацію торгівлі
визначають нові підходи до оцінки якості товару.
Світова організація торгівлі – COT (World Trade Organization – WTO) – є
результатом багаторічного становлення й розвитку на основі багатосторонніх
домовленостей системи глобальних правил міжнародної торгівлі, спрямованих на
створення вільного, передбачуваного і прийнятного для учасників середовища, в
якому здійснюються міжнародні економічні зв’язки.
На сьогодні СОТ набула глобального характеру й має перетворитися на
організацію з практично всеохоплюючим членством. Це організація, що за свою
понад 50-річну історію значно розширила поле діяльності, яке на сьогодні далеко
виходить за рамки власне торговельних відносин, перетворюючи СОТ на провідну
міжнародну економічну організацію, членство в якій є практично обов’язковою
умовою для будь-якої держави, що прагне інтегруватися у світове господарство.
Вступ України до Світової організації торгівлі (COT), як і до Європейського
Союзу (ЄС) та Організації Північноатлантичного договору (НАТО), є стратегічною
метою зовнішньої політики України.
Кожен новий член COT бере на себе зобов’язання дотримуватися
встановлених принципів при реформуванні національного торговельного режиму, що
стає більш передбачуваним, прозорим і відкритим. Водночас слід враховувати, що
члени СОТ, формулюючи вимоги до країн-претендентів стосовно доступу до їхніх
ринків, відстоюють інтереси власних компаній, захищаючи таким чином власне
виробництво та робочі місця. Тому виникають завдання для приведення національних
стандартів у відповідність до стандартів COT, що є надзвичайно масштабними і,
очевидно, потребуватимуть певного часу для їхнього здійснення.
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Перспективи України, як і кожної країни в процесі вступу в СОТ, залежать,
по-перше, від уміння трактувати основні положення цих угод, виходячи з
національних інтересів; по-друге, вміння виграшно висвітлювати національний
торговельний режим; по-третє, від уміння досягати компромісів, жертвуючи менш
важливими позиціями та відстоюючи принципові [8].
Значну роль при цьому повинна відіграти споживча кооперація, яка була
єдиною системою з ринковими властивостями, де сформувалась чітка система
контролю за якістю і безпекою товару на всіх стадіях її руху: від сировини до
готового товару [9, с. 74-80]. В ст. 1 Закону України «Про споживчу кооперацію»
зазначено, що вона здійснює торговельну, заготівельну, виробничу та іншу
діяльність, не заборонену чинним законодавством України [10].
Споживча кооперація є однією з головних соціально-економічних систем,
яка має особливості, пов’язані з двоїстою природою кооперації, сполученням
соціальних функцій і комерційної діяльності, наявністю складного багато-галузевого
господарського комплексу. Протягом усього періоду свого функціонування разом із
реалізацією соціальної місії споживча кооперація здійснювала комерційну діяльність
– купівлю, виробництво та реалізацію товарів, робіт і послуг для задоволення
матеріальних потреб своїх членів [9, с. 74-80].
Нині споживча кооперація України функціонує як соціально-економічна
система, а з усіх складових кооперативного сектора економіки держави вона є
найбільш організаційно оформленою і структуризованою системою.
Головною метою діяльності споживчої кооперації на ринку товарів є
задоволення матеріальних та інших потреб споживачів [11].
Як основні завдання комерційної діяльності кооперативів щодо управління
якістю слід розглядати: забезпечення конкурентоспроможності товарів; виявлення
нових ринків збуту; розширення асортименту товарів, які виробляються на
підприємствах споживчої кооперації і є екологічно чистими; поліпшення торгового
обслуговування населення.
Основним об’єктом комерційної діяльності у споживчій кооперації є товари,
що разом з послугами формують споживчий ринок, а суб’єктами комерційної
діяльності є позасистемні організації – постачальники товарів, кооперативні
організації різних рівнів – районних та обласних спілок, а також внутрішньосистемні
постачальники – підприємства різних галузей діяльності, працівники споживчої
кооперації, споживачі [9].
Вагоме значення для сучасного розвитку споживчої кооперації має
прийнята XIX з’їздом споживчої кооперації України «Стратегія розвитку споживчої
кооперації України (2004-2015 pp.)», яка визначає перспективи і пріоритети
соціально-економічного розвитку споживчої кооперації в умовах системних
трансформацій суспільства та сталого розвитку національної економіки [12].
Споживча кооперація України об’єднує майже 800 тис. членів споживчих
товариств і спілок, забезпечує трудову зайнятість 85 тис. осіб. Система має потужний
економічний потенціал близько 30 тис. торговельних об’єктів, майже 2 тис.
переробних та заготівельно-збутових підприємств тощо. Вона охоплює понад 1900
споживчих товариств і 250 районних та обласних спілок. Реформування системи
споживчої кооперації базується на положеннях Концепції розвитку національного
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кооперативного руху, Законах України «Про кооперацію», «Про споживчу кооперацію», Указах Президента України «Про заходи щодо розвитку кооперативного руху
та посилення його ролі в реформуванні економіки України на ринкових засадах»,
«Про Основні засади розвитку соціальної сфери села», рішеннях вищих органів
управління споживчої кооперації України. В результаті цього з’явилася позитивна
динаміка в діяльності кооперативних організацій.
Удосконалення управління якістю товару в споживчій кооперації
спрямоване, головним чином, на більш ефективне використання обігових засобів та
збільшення обсягу реалізації товарів високої якості.
У сучасних умовах управління, особливо під час кризових явищ в світі, які
настали на сьогодні, повинно забезпечувати рішення не тільки завдань внутрішнього
розвитку кооперації, але й завдань її виживання в умовах конкуренції з
приватнопідприємницькими структурами. Це визначає спрямованість управління та
створення конкурентних переваг кооперації в цінах, витратах, якості товарів, їхньому
асортименті перед іншими господарюючими суб’єктами, які діють на ринку.
В умовах обмеженості матеріальних і фінансових ресурсів управління стає
одним із головних чинників розвитку споживчої кооперації. Як у сьогоденні, так і в
майбутньому, рівень соціального розвитку кооперативного руху все більше буде
визначатися рівнем управління. Специфіка управління як джерела розвитку
кооперації полягає в тому, що, на відміну від завжди обмежених матеріальних і
фінансових ресурсів, удосконалювання управління, по суті, безмежне. Конкурентні
переваги і, відповідно, висока ефективність управління повинні забезпечуватися на
державному, регіональному та галузевому рівні споживчої кооперації. Схема такої
взаємодії напрацьована, її тільки необхідно адаптувати до сучасних умов.
Незважаючи на існуючу систему контролю за якістю і безпекою товару, в
споживчій кооперації необхідно виділити такі проблеми, як оцінка якості товару,
створення відповідних лабораторій, проведення маркетингових досліджень,
формування ціноутворення екологічно чистої продукції.
Нині необхідні заходи з пошуку конкретних і реальних шляхів органічного
поєднання форм, структур, принципів і методів управління в єдиній цілісній системі
господарства. На цьому шляху актуальними є ті питання щодо їх застосування,
спрямовані на ефективність і оптимальність системи управління в ринкових
відносинах на підприємствах споживчої кооперації України, серед яких існує
маркетингово-логістична технологія (МЛТ).
Маркетингово-логістична технологія (МЛТ) – це мистецтво управління
рухом товару від виробника до споживача при дотриманні його якісних параметрів на
всіх етапах виробництва і збуту. МЛТ забезпечує досягнення місії та стратегічних
цілей підприємства, охоплює всі напрями діяльності, дозволяє здійснювати
ефективне управління центрами витрат, сприяє підвищенню конкурентоспроможності підприємства, сервісній підтримці усіх управлінських функцій, вивченню та
розповсюдженню позитивного досвіду в галузі управління, маркетингу, логістики,
економіки, аналізу. Дерево цілей безпосередньо виходить із цілей суб’єкта
підприємницької діяльності, що складається із таких рівнів:
І рівень – місія маркетингово-логістичної технології;
ІІ рівень – стратегічні цілі;
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ІІІ рівень – тактичні цілі;
ІV рівень – конкретні завдання для реалізації.
Формування місії повинно відповідати таким вимогам: місія повинна
відображати цільові орієнтири, цінності, якісні параметри товару, стратегію його
розвитку. Ця технологія успішно може діяти у виробничо-збутовій діяльності
корпоративних підприємств на основі комбінування різних видів діяльності
підрозділів і служб, пов’язаних з плануванням, формуванням, розподілом,
перерозподілом, контролем за якістю товару (рис. 1.).

Пропозиція

Пропозиція

Загальне управління виробничо-збутовою
діяльністю корпоративного підприємства

Департаментизація та кооперація
Відділ
забезпечення

Відділ
виробництва

Маркетингово-логістичний
відділ

Транспортний
відділ

Відділ
складування

Торговельний
відділ

Споживачі
Попит

Попит

Рис. 1. Організаційна будова виробничо-збутового корпоративного підприємства:
авторська розробка
Технологічний процес маркетингово-логістичної технології може здійснюватись на базі маркетингової системи, яка забезпечує виробництво, транспортування,
зберігання, реалізацію, доставку готового товару споживачам та їх післяпродажне
обслуговування. Рух та зберігання товарів здійснюються за допомогою логістичних
функцій, направлених на дотримання якісних параметрів товару в процесі
виробництва-транспортування-складування-збуту.
Координуюча діяльність МЛТ здійснюється за рахунок дотримання таких
принципів:
- дотримання норм і нормативів виробництва, транспортування, складування і збуту товарів;
- ресурсозбереження і протизатратності. Це означає, що основні параметри
виробничого процесу повинні бути врівноваженими на суспільно-необхідному рівні;
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- оперативність – здатність швидко реагувати на вимоги ринку в цілому і на
індивідуальні потреби окремих підприємств-партнерів;
- диверсифікація – наповнення ринку різними видами, формами,
асортиментом і призначенням товарів;
- реалізація пріоритетів споживачів – задоволення індивідуальних і
суспільних потреб ринку.
Усі ці принципи повинні діяти одночасно, тому що вони визначають умови
рівноваги і ефективного функціонування системи управління. В іншому випадку
система буде деформованою, що може призвести до збою виробничо-збутового
процесу, виникнення дефіцитних ситуацій при одночасному утворенні лишків
запасів. Рівень реалізації вищевказаних принципів може бути критерієм якості
товару.
Функціями МЛТ у виробничо-збутовій діяльності є:
- планування потреби в товарах (розробка плану і забезпечення виробництва); вивчення впливу циклів економічного розвитку на потребу в матеріальних
ресурсах; аналіз ринку матеріалів, сировини, комплектуючих; планування величини
запасів. Наявність запасів дозволяє ефективно і економічно функціонувати всій
виробничо-збутовій системі. Величина запасів має бути оптимальною. Запаси
дозволяють швидко реагувати на зміну попиту і забезпечують рівномірну роботу
транспорту:
- організація постачання, регулювання рухом;
- організація закупок і доставка, збереження сировини і матеріалів;
- контроль і активне регулювання в процесі обробки товарів. Організація
розподілу готової продукції та обслуговування споживачів;
- контроль і регулювання здійснюється через горизонтальну функцію зі
звичними вертикальними ланками на всіх процесах від виробника до споживача.
У виробничо-збутовій діяльності важливе значення має транспорт, який
здійснює перевезення вантажів від постачальників до споживачів. Ефективність
діяльності залежить від вибору оптимального виду транспорту й перевезень та
організації вантажно-розвантажувальних процесів.
Не менш важливим центром витрат є складське господарство – приміщення
для збереження матеріалів, розміщення складських приміщень і їх використання.
Будь-яка система існує за допомогою інформаційної та контролюючої підсистеми, які
передають замовлення, вимоги про відвантаження і транспортування продукції,
підтримують певний рівень запасів.
Для МЛТ управлінням якості товару необхідні кваліфіковані фахівці, які
мають відповідні знання, уміння і навички з підготовки сировини для виробництва,
технологи і менеджери у галузі виробництва, економісти у галузі маркетингу і
логістики, аналітики, системні адміністратори в організації інформаційного
забезпечення. МЛТ залежить від розмірів підприємства, складського господарства,
транспортної моделі, а також стратегії їх функціонування. На систему мають вплив
структурні зміни в транспорті, цінах на паливо й інші матеріальні ресурси, а також
науково-технічний прогрес, що призводить до змін вартості транспортних послуг,
внаслідок чого переоцінюється не лише транспортна система, а й змінюються
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фізичні, управлінські та інформаційні системи, потрібні для переміщення і оцінки
якості товарів.
Важливим моментом у створенні маркетингово-логістичної технології є
розробка її моделі, яка забезпечує:
- необхідний асортимент запасів у потрібному місці і в найкращий час;
- координацію зовнішнього та внутрішнього транспорту;
- гарантовану своєчасну доставку відповідно до економічних вимог;
- раціональне розміщення складського господарства й застосування
упаковки, яка відповідає вимогам транспорту і дозволяє звести до мінімуму витрати
сировини;
- синхронізацію замовлення і транспорту.
МЛТ не тільки об’єднує управління розрізненими функціями забезпечення,
але й підвищує ефективність діяльності підприємств-споживачів, тому що доставка
здійснюється в потрібний час, на певне місце, в необхідній кількості, що, зрештою,
підвищує ефективність системи управління в цілому по підприємству.
Функції, які виконує МЛТ управління, сконцентровані у спеціальній службі,
яку очолює керівник, функціями якого є підтримання зв’язку і координація
виробничих і збутових транспортних ланок. МЛТ залежить від типу виробництва,
його масштабів, сировини, яка потрібна для виробництва, кооперування з
постачальниками і формами збуту. Ця технологія може бути застосована в
підприємствах споживчого комплексу, а також у компаніях, які випускають великий
асортимент продукції.
Торговельні підприємства інформують потенційних покупців про технічні
та експлуатаційні якості товарів, про способи транспортування і правила збереження,
оскільки це є вихідним параметром для визначення часу надходження ресурсів,
кількості запасів і необхідних умов їх збереження. Важливою є інформація про ціни,
можливі знижки та їх умови. Крім того, покупець мусить знати способи і терміни
оформлення замовлень, умови їх виконання; мінімальні величини замовлення і
разової партії поставок, а також про додаткові послуги, які підприємство може
надавати разовим і постійним покупцям; про гарантії виконання своїх обов’язків; про
порядок розрахунків за продукцію. Таку інформацію доцільно надавати великим
потенційним споживачам, головним конструкторським, технологічним і проектним
організаціям, а також забезпечувально-збутовим організаціям. Важливе значення має
удосконалення роботи з покупцями через упорядкування передачі і приймання
замовлень; встановлення абонованого каналу зв’язку з найбільш важливими і
стабільними постачальниками, застосування системи передачі інформації по
забезпеченню потреби, контролю витрат, управління запасами, організацією
збереження та ін. На рис. 2 відображені функції МЛТ управління якістю товарів.
При розробці організаційної будови підприємства із застосуванням маркетингово-логістичної технології необхідно враховувати такі проблеми:
- визначити цілі і на їх основі встановити детальну специфікацію робіт, які
повинна виконувати логістична система;
- згрупувати види діяльності за функціональними галузями логістичної системи;
- розподілити повноваження залежно від професійного рівня персоналу;
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- визначити відповідальність та звітність за виконання того чи іншого виду
діяльності;
- розробити інструкції, положення для управлінського персоналу.

ФУНКЦІЇ МАРКЕТИНГОВО-ЛОГІСТИЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

Планування, координація,
контроль, розробка і складання
планів забезпечення
виробництва матеріалами і
розподіл продукції; складання
графіків завантаження
обладнання і маршрутів руху
матеріалопотоку під час
обробки; розробка графіків
перевезень і координація
роботи транспорту; аналіз і
розміщення виробничих
потужностей і складів;
розробка заходів з підвищення
ефективності управління
матеріальними ресурсами;
контроль показників
ефективності руху і
використання
матеріалопотоків у всіх ланках
виробничо-збутової системи.

Організація постачання,
регулювання руху та
використання матеріальних
ресурсів; організація
закупок і доставки
матеріальних ресурсів;
контроль якості
матеріальних ресурсів;
організація збереження
сировини і матеріалів;
контроль і активне
регулювання використання
матеріальних ресурсів у
процесі обробки.

Організація розподілу
готової продукції під
час збуту; організація
збереження готової
продукції; обробка
замовлень споживачів;
організація процесу
розподілу та
обслуговування
споживачів.

Рис. 2. Модель маркетингово-логістичної технології управління якістю товарів
Керівник маркетингово-логістичної системи визначає пріоритетність цілей
підприємства з метою раціонального управління матеріальними потоками. Управлінський персонал, який здійснює маркетингово-логістичну технологію, виконує такі
функції:
- сприяє розвитку і формуванню системи з урахуванням впливу зовнішніх і
внутрішніх факторів змін технологій виробництва, організаційної будови;
- розробляє стратегію логістичної системи взаємозв’язку з ринковою
політикою підприємства;
- виконує взаємопов’язані функції в транспортуванні, контролі запасів,
складських операціях, розміщенні замовлень.
Управління МЛТ передбачає регламентацію функціональних прав і
обов'язків усіх керівників і спеціалістів, що дає змогу досягти чіткої субординації в
функціональних зв’язках і підпорядкуванні. Точне розмежування обов’язків і встановлення особистої відповідальності створює умови для організованості, діловитості,
дає змогу оптимізувати роботу всієї системи. На підприємствах використовуються
два види внутрішньовиробничих нормативно-правових документів: Положення про
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підрозділ і посадові інструкції управлінського персоналу. Положення про підрозділ –
це документ, який регламентує структурну побудову і порядок роботи підрозділу. У
ньому визначають основні завдання структурного підрозділу, його склад і розміри,
ступінь організаційної і виробничої самостійності, права і відповідальність, а також
характер виробничих і економічних взаємовідносин з іншими підрозділами.
Положення містить такі розділи: загальну частину, функції підрозділу,
права та відповідальність. У загальній частині визначають місце і значення підрозділу
в системі виробництва, ступінь самостійності, кому підпорядковується підрозділ,
його завдання і основні напрями діяльності.
У розділі «Функції центру витрат (підрозділу)» чітко формуються функції
підрозділу, необхідні для виконання поставлених завдань. У розділі «Права центру
витрат (підрозділу)» визначають права, потрібні для виконання закріплених за
підрозділом функцій, а також передбачений порядок їх здійснення. Права підрозділу
здійснює його менеджер у межах своєї компетенції. У розділі «Відповідальність»
згідно з чинним законодавством встановлено дисциплінарну і матеріальну
відповідальність керівників підрозділів за своєчасне ефективне виконання функцій,
раціональну організацію праці, а також за правильність розробки і здійснення
заходів, спрямованих на вирішення питань, що стосуються компетенції цих осіб. Крім
положення, розробляють посадові інструкції управлінського персоналу, які дають
можливість ефективно розподіляти функції кожного працівника.
Маркетингово-логістична технологія управління якістю товарів дає можливість оптимізувати низку операцій, скоротити сумарний час запізнень за рахунок
прискорення виробничо-збутових процесів, визначити розмір і структуру попиту,
урівноважити його з пропозицією.
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