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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Досвід провідних європейських країн переконливо 

свідчить про те, що споживачі значною мірою можуть забезпечувати себе 

необхідними товарами і послугами, будучи співвласниками 

найрізноманітніших обслуговуючих кооперативів – товарних, фінансових, 

житлових, енергетичних, медичних та інших. Проте, такий досвід є 

маловідомим не тільки серед українських громадян, а й у середовищі тих, 

хто формує державну соціально-економічну політику. Тому, всебічне 

вивчення та глибокий аналіз європейської практики становлення і розвитку 

кооперативних організацій споживачів має стати сьогодні одним із основних 

пріоритетів для вітчизняних учених-економістів.  

Розробка на цій основі комплексу заходів, спрямованих на 

стимулювання розвитку кооперативів споживачів в Україні, сприятиме 

підвищенню рівня задоволення споживчих потреб якісними і доступними за 

ціною товарами та послугами. Це обумовлює потребу у проведенні 

комплексного дослідження генезису кооперативів споживачів країн Європи, 

особливостей їх становлення та тенденцій розвитку. 

Проблеми діяльності різних видів кооперативів споживачів 

досліджували такі західні економісти другої половини ХІХ – початку 

ХХІ ст., як Ч. Бернард, Я. Бразда, Д. Бубнофф, C. Вебб, К. Вебб, М. Вірт, 

Г. Вівіан, Г. Вольф, Г. Гебхард, О. Гірке, С. Діхтер, Ш. Жід, П. Каарлето, 

В. Максвел, М. Мендле, Г. Мюнкнер, В. Ніблек, П. Рідферн, Е. Ріхтер, 

О. Ротфельд, А. Соннішсен, В. Сукселайне, Д. Тукер, С. Фей, Д. Холіок, 

Л. Шмід-Гордон та інші. 

Доповнює цей перелік низка робіт вітчизняних економістів, які 

досліджували процеси становлення і розвитку кооперативних організацій 

споживачів у період перебування українських земель у складі Російської та 

Австро-Угорської імперій, а також Радянського Союзу. Серед них – 

О. Анциферов, М. Баллін, М. Бойко, С. Бородаєвський, М. Брайд, М. Зібер, 

Є. Максимов, В. Марков, О. Меркулов, А.Михайлов, П. Мохор, І. Озеров, 
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К. Пажитнов, Ю. Переяславский, Д. Полупанов, Б. Стопнєвич, 

В. Тотоміаніц, М. Туган-Барановський, М. Хейсин, О. Чаянов та інші. 

Сучасні дослідження зазначеної проблеми представлені працями таких 

вітчизняних вчених, як M. Aліман, С. Бабенко, О. Вербова, В. Власенко, 

В. Гольц, С. Гелей, В. Гончаренко, О. Ковальова, І. Кузенко, О. Литвин, 

В. Марочко, А. Морозов, Т. Оніпко, А. Пантелеймоненко, А. Пожар, 

Д. Позова, В. Половець, Ю.Тимченко, І. Тимощенко, І. Фареній та інші. 

Доцільно підкреслити, що у науковій літературі розкрито різнопланові 

питання щодо теоретичних основ функціонування кооперативів споживачів. 

Проте, існуючі наукові розробки не містять комплексного дослідження 

процесів становлення і розвитку кооперативних організацій споживачів 

країн Європи у період другої половини ХІХ – початку ХХІ століття. 

У зв’язку з цим необхідність наукового обґрунтування та 

ретроспективного аналізу європейського досвіду становлення і розвитку 

кооперативних організацій споживачів у період другої половини ХІХ – 

початку ХХІ ст. обумовлює актуальність даного дослідження та його 

важливість для сучасної української кооперативної практики. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основні 

результати дисертаційної роботи отримано в процесі безпосередньої участі 

автора у здійсненні науково-дослідної роботи ВНЗ Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі», зокрема, в рамках 

виконання держбюджетної теми Полтавського регіонального центру 

досліджень і сприяння розвитку кооперації «Проблеми та перспективи 

розвитку кооперативного сектору національної економіки» (державний 

реєстраційний номер 0111U000627), де автором проведено історико-

економічний аналіз діяльності кооперативів споживачів у країнах Європи 

другої половини ХІХ – початку ХХІ століття.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

здійснення комплексного історико-економічного аналізу процесу 

становлення і розвитку кооперативних організацій споживачів у країнах 

Європи в період другої половини ХІХ – початку ХХІ ст. та розробка 
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науково-практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності 

функціонування кооперативного сектору на вітчизняному ринку споживчих 

товарів і послуг. 

Для досягнення поставленої мети були визначені такі завдання: 

- розкрити економічну сутність і функціональні особливості 

кооперативів споживачів; 

- здійснити історико-економічний аналіз, систематизацію праць 

західних економістів другої половини ХІХ – початку ХХ ст. та 

ідентифікувати історичні періоди становлення і розвитку кооперативів 

споживачів; 

- розкрити особливості розвитку української економічної думки про 

кооперативний рух; 

- проаналізувати процеси становлення кооперативних організацій 

споживачів в провідних країнах Європи в період другої половини ХІХ – 

початку ХХ ст.; 

- розкрити особливості розвитку кооперативних організацій споживачів 

в країнах Європи в період 1914-1940 рр.; 

- дати загальна оцінка розвитку кооперативного сектора економіки в 

період 1945-1990-х рр.; 

- охарактеризувати сучасні тенденції розвитку кооперативних 

організацій споживачів у країнах Європи; 

- визначити місце і роль фінансових і нефінансових кооперативів 

споживачів у економіці європейських держав; 

- дослідити участь загальноєвропейських кооперативних організацій у 

розбудові сектору кооперативів споживачів в Україні. 

Об’єктом дослідження є процеси становлення і розвитку 

кооперативних організацій споживачів у країнах Європи у період другої 

половини ХІХ – початку ХХІ століття. 

Предметом дослідження є теоретичні засади та історико-економічні 

аспекти становлення і розвитку кооперативних організацій споживачів країн 

Європи у період другої половини ХІХ – початку ХХІ століття. 
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Методи дослідження. Теоретична і методологічна основа дослідження 

побудована на використанні фундаментальних положень економічної теорії, 

історії економічної думки та політекономії. Застосування системного 

підходу дозволило здійснити комплексне дослідження праць економістів 

України і зарубіжжя з питань теорії та практики кооперативного руху, 

провести історико-економічний аналіз становлення і розвитку 

кооперативних організацій споживачів країн Європи у період другої 

половини ХІХ – початку ХХІ століття. 

У процесі дослідження застосовувалися загальноприйняті в 

економічній науці методи дослідження: монографічний, історико-логічний, 

системно-структурний, які дозволили ґрунтовно вивчити теоретичні основи 

функціонування кооперативів споживачів (п. 1.1, 1.2, 1.3); діалектичний та 

абстрактно-логічний – для відображення причин зародження кооперативних 

організацій споживачів у провідних країнах Європи та їх участі у розбудові 

кооперативів споживачів в Україні (п. 2.1; 3.3); історико-еволюційний та 

історико-логічний – для встановлення чинників впливу на розвиток  

кооперативів споживачів провідних європейських країн у період 1914-1940 

років (п. 2.2); наукової абстракції, аналізу та синтезу, системного 

узагальнення – для розвитку категоріального апарату об’єкту дослідження 

(п. 1.3), визначення місця і ролі фінансових і нефінансових кооперативів 

споживачів у економіці європейських держав (п. 3.2); порівняльного аналізу 

– для дослідження сучасного стану  кооперативного руху споживачів в 

країнах Європи та визначення перспектив його використання в українській 

практиці (п. 3.1); структурно-функціонального аналізу – для дослідження 

особливостей функціонування кооперативів споживачів в умовах відбудови 

економіки (п. 2.3). 

Інформаційною базою дослідження слугували законодавчі та 

нормативні акти державних органів влади; наукові праці вітчизняних і 

зарубіжних авторів, в яких висвітлені питання розвитку кооперативів 

споживачів у країнах Європи другої половини ХІХ – початку ХХІ ст.; дані 
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Державної служби статистики України; аналітичні дані Міжнародного 

кооперативного альянсу; результати власних досліджень автора. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в поглибленні 

теоретичних засад функціонування кооперативів споживачів, аналізі 

досвіду розвитку кооперативів споживачів провідних країн Європи другої 

половини ХІХ – початку ХХІ ст. та обґрунтуванні необхідності його 

використання в українській практиці. 

Основні положення дисертації, що визначають її новизну і виносяться 

на захист, полягають в наступному: 

удосконалено: 

- підхід до визначення сутності кооперативу споживачів, згідно якого, 

на відміну від існуючих тлумачень, цей термін розглядається в двох 

аспектах: вузькому – як кооператив для забезпечення членів-власників 

споживчими товарами, шляхом оптових закупок або за допомогою власного 

виробництва, та широкому сенсі – як кооператив, що надає члену-

споживачеві будь-яку необхідну послугу, іноді кілька, у залежності від його 

статутних завдань; таке тлумачення формує цілісне уявлення про зміст 

дефініції кооперативів споживачів та сприяє уникненню термінологічної 

плутанини; 

- ключові характеристики розвитку кооперативних організацій 

споживачів у країнах Європи, які на відміну від існуючих, розкривають 

особливості функціонування кооперативів в умовах тоталітарних режимів, 

як осередків контролю з боку державних органів влади за реалізацією 

політики «жорстко регламентованої економіки», а не як інструменту 

вирішення соціально-економічних проблем, що дозволяє довести 

неможливість реалізації соціальної місії кооперативних організацій 

споживачів в умовах втручання держави у їх внутрішньогосподарське 

життя; 

набули подальшого розвитку: 

- систематизація праць західних економістів другої половини ХІХ – 

початку ХХ ст. та ідентифікація історичних періодів  становлення і розвитку 
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кооперативів споживачів: ранньокооперативний; становлення 

кооперативних організацій споживачів; активізації кооперативного руху 

споживачів у часи Великої депресії; повоєнної відбудови кооперативів 

споживачів; поліпшення якості життя кооперованого населення; сучасного 

розвитку кооперативів споживачів, що дозволило визначити місце і роль 

кооперативів споживачів у економіці європейських держав; 

- розкриття особливостей розвитку української економічної думки про 

кооперативний рух, що дало можливість розкрити процеси активізації 

досліджень проблеми розвитку вітчизняних кооперативних організацій 

споживачів у працях українських вчених в напрямку акцентування їх уваги 

на діяльність кооперативів споживачів, що мають важливе суспільне 

значення: житлових, страхових, енергетичних, туристичних, ІТ-

кооперативів тощо; 

- визначення ролі рочдельської моделі кооперативної взаємодопомоги в 

процесах становлення і розвитку кооперативного руху в країнах Європи та 

обґрунтування концепції функціонування кооперативних організацій 

споживачів на основі використання їх фінансового механізму, що може 

стати основою для формування ефективної моделі вітчизняного товарного 

кооперативу споживачів; 

- загальна оцінка розвитку кооперативного сектора економіки в період 

1945-1990-х рр. та визначення його особливостей в країнах Європи: по-

перше, застосування кооперативної торгівлі як чинника розбудови 

кооперативного руху споживачів та відбудови економіки країни загалом; по-

друге, становлення і функціонування обслуговуючих кооперативів 

споживачів як ефективного засобу самоорганізації населення з метою 

вирішення нагальних соціально-економічних проблем і підвищення рівня 

його добробуту; по-третє, кількісне зростання та підвищення ефективності 

діяльності кооперативних організацій споживачів у країнах Європи за 

підтримки їх урядів. 

- розкриття причинно-наслідкових зв’язків в процесі розвитку 

кооперативних організацій споживачів у країнах Європи наприкінці ХХ – 
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початку ХХІ ст. на основі визначення змісту людського, організаційно-

управлінського та інституційного факторів та проявів їх впливу на 

кооперативний рух споживачів. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

основні положення, викладені в дисертації, є внеском у розвиток теорії про 

кооперативні організації споживачів та доведені до рівня практичних 

рекомендацій. Ці положення можуть бути використані у процесі наукового 

обґрунтування національної концепції розвитку кооперативного сектора 

економіки. 

Результати дослідження використано в практичній діяльності Асоціації 

розвитку сільської місцевості Полтавщини при підготовці пропозицій 

Головному управлінню агропромислового розвитку Полтавської обласної 

державної адміністрації щодо формування обласної програми підтримки 

кооперативного руху (довідка № 010-5 від 20.12.2015 р.). Положення 

дисертації використовуються Полтавським регіональним центром 

досліджень і сприяння розвитку кооперації Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (довідка № 65 

від 11.12.2015 р.), Асоціацією кредитних спілок Полтавської області 

(довідка № 18-01/33 від 30.08.2016 р.).  

Основні теоретичні висновки, науково-практичні рекомендації автора 

впроваджено у навчальний процес ВНЗ Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» під час підготовки навчально-методичних 

матеріалів, проведення лекційних і практичних занять з дисциплін «Теорія 

та історія кооперації», «Споживча кооперація», «Кредитна кооперація» та 

«Кредитні спілки і кооперативні банки» (довідка № 072 від 08.09.2016 р.). 

Окремі результати дослідження можуть стати основою для подальших 

наукових розробок, спрямованих на розбудову сектору кооперативів  

споживачів в економіці України. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 

науковим дослідженням. Усі представлені в дисертації наукові результати 

автором отримано особисто. З наукових праць, опублікованих у співпраці, у 
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дисертації використано лише ті положення, які є результатом особистої 

роботи здобувача, про що вказано в переліку наукових праць. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення та 

результати дисертації обговорено та схвалено на десяти міжнародних і 

всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях, серед яких – 

«Проблеми конструкції та розвитку форм самоорганізації людських 

спільнот» (м. Київ, м. Лондон, 2011 р.), «Науково-практичний досвід – 

2011» (м. Миколаїв, 2011 р.), «Актуальні проблеми економіки і права» 

(м. Лондон, 2012 р.), «Міжнародний кооперативний рух: генезис та 

тенденції сучасного розвитку» (м. Полтава, 2012 р.), «Шляхи стабілізації 

економічного стану в країнах СНД» (м. Одеса, 2013 р.), «Форми і методи 

державного регулювання національних економік» (м. Київ, 2013 р.), 

«Формування фінансової системи в умовах глобалізації» (м. Київ, 2013 р.), 

«Сучасний стан та перспективи розвитку економіки України» (м. Львів, 

2013 р.), «Актуальні питання економічних наук» (м. Львів, 2014 р.), 

«Інновації та традиції в сучасній науковій думці» (м. Київ, 2016 р.).  

Публікації. Результати дисертаційної роботи опубліковано у 17 

наукових працях загальним обсягом 6,1 друк. арк. (особисто автору 

належать 6,1 друк. арк.), з них – 6 статей у фахових наукових виданнях 

України, 1 стаття – у закордонному періодичному виданні, включеному до 

міжнародних науково-метричних баз; 10 – публікації в інших виданнях. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний 

обсяг роботи становить 252 сторінки, містить 38 таблиць, 28 рисунків та 9 

додатків. Список використаних джерел налічує 475 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ КООПЕРАТИВНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ СПОЖИВАЧІВ У ПЕРІОД  

ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ 

 

1.1. Соціально-економічний зміст діяльності та спеціалізація 

кооперативів споживачів 

 

Економічні організації у формі кооперативів виникли і набули значного 

поширення в провідних країнах Європи ще в середині ХІХ століття. Їх поява 

була обумовлена стрімким розвитком ринкових відносин. Вони стали 

формою економічної самоорганізації та самодопомоги як для споживачів, 

які прагнули забезпечення себе необхідними товарами і послугами, так і для 

дрібних підприємців (у тому числі власників невеликих селянських 

товарних господарств), що об’єднували свої зусилля й ресурси для протидії 

агресивному конкурентному середовищу. 

Таким чином, поява кооперативів тісно пов’язана з двома важливими 

сферами людської діяльності: сферою виробництва товарів і послуг та 

сферою споживання. При цьому цілком очевидно, що їх основні суб’єкти – 

виробники і споживачі прямо чи опосередковано вступають в економічні 

взаємовідносини з посередниками (торговельними, фінансовими тощо), 

діяльність яких спрямована на максимізацію прибутку за рахунок обох 

названих категорій учасників ринку. При цьому, цілком закономірно, що в  

ринкових умовах як дрібні виробники, так і споживачі, неспроможні 

одноосібно захистити свої соціально-економічні інтереси. Тому, шляхом до 

вирішення їхніх проблем є процес кооперування, а інструментом – 

економічна організація у формі кооперативу. 

У міжнародній практиці традиційно існують виробничі і обслуговуючі 

кооперативи. Проте, найбільш ефективною і найменш конфліктною формою 



12 

 

самодопомоги з точки зору організації і діяльності є різні види 

обслуговуючих кооперативів (сільськогосподарські: постачальницькі, 

збутові та машинно-технологічні, товарні для споживчів, кредитні, житлові; 

медичні тощо). Обслуговуючі кооперативи можуть бути організовані у будь-

якій сфері господарювання. Адже вони мають на меті спільне вирішення 

певної економічної проблеми шляхом самоорганізації членами-власниками 

необхідних їм послуг [152, с. 14].     

Найбільш сучасним типом обслуговуючих кооперативів є 

комбіновановані, що вдало поєднують інтереси виробників і споживачів. 

Кооперативи комбінованого типу з’явились лише на межі ХХІ століття. Такі 

кооперативи забезпечують прямі зв’язки (без участі посередників) між 

названими суб’єктами ринку, що максимізує доходи товаровиробників і 

суттєво скорочує витрати споживачів (рис. 1.1).   

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

       Рис. 1.1. Групи обслуговуючих кооперативів 

       Складено автором на основі: [46, с. 13; 198; 227; 235, с. 13-14; 274]. 

 

Серед трьох груп обслуговуючих кооперативів (виробників, споживачів 

і комбінованого типу – рис. 1.1), найбільш поширеними у світовому 

кооперативному русі є перші дві. Кооперативи комбінованого типу умовно 
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займають проміжне місце між кооперативами виробників і споживачів, 

поєднуючи окремі їх функції (рис. 1.1 та 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Рис. 1.2. Відповідність профілю певної групи обслуговуючих 

кооперативів економічним потребам (інтересам) виробників і споживачів.  

       Складено автором на основі: [46, с. 13; 198; 227; 235, с. 13-14; 274]. 

   

Таким чином, уже тривалий проміжок часу кооперативи виробників і 

споживачів формують основу кооперативного руху. З цього приводу 

відомий російський кооператор М.П. Гібнер ще на початку ХХ століття 

зазначав: «З початку виникнення кооперативного руху виділились… його 

два види – кооперація у сфері обміну, торгівлі і кооперація у галузі 

виробництва, виготовлення цінностей. Тому всі кооперативи поділились на 

споживчі і виробничі товариства, і цей поділ має практичне значення, так як 

умови створення та розвитку тих й інших товариств не тотожні… Головна 

підстава для розподілу… – це склад членів, у якості кого вони приймаються 

до товариства…» [40, с.  54, 57]. 
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При цьому, до кооперативів виробників традиційно належать 

сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи і, так звані, кооперативи 

ремісників. Як зазначалося вище (рис. 1.2), названі кооперативи орієнтовані 

на вирішення двох важливих для дрібних товаровиробників проблем – 

забезпечення їх господарської діяльності необхідною сировиною, 

матеріалами, технологіями, знаряддями, обладнанням і технікою, а також 

найвигідніших умов збуту товарної продукції, виробленої членами-

виробниками.  

Що стосується другої групи – кооперативів споживачів, зауважимо, що 

вони спрямовують свою основну діяльність на вирішення соціально-

економічних проблем членів-споживачів. При цьому, кооперативи 

споживачів (як і інші обслуговуючі кооперативи) мають унікальну 

економічну природу, що обумовлена відсутністю в їхній діяльності 

орієнтації до отримання прибутку. Неприбуткова економічна природа 

кооперативів споживачів пояснюється тим, що члени кооперативу є 

одночасно і власниками, і клієнтами в одній особі. Тому їх основна мета – 

отримати необхідні товари і послуги за собівартістю. Ціна на рівні 

собівартості виграшно відрізняє кооперативи від комерційних організацій. 

При ціноутворенні останні додають до собівартості придбаного і 

доставленого до місця продажу товару, так звану, націнку, що за умови 

успішної реалізації товару (послуги) сформує підприємницький прибуток. 

Таким чином, ціна (процент на кредит) у кооперативі споживачів набагато 

нижча, ніж у комерційній організації. 

Унікальність соціально-економічної природи кооперативів споживачів 

підтверджують відповідні ознаки. Гончаренко В.В. вказує на три групи 

таких ознак. Вони визначають особливу природу кооперативів як 

економічних організацій, що у процесі своєї діяльності відіграють важливу 

соціальну роль (табл. 1.1) [47, с. 46]. 

Подані у таблиці 1.1 ознаки кооперативу знайшли відображення в 

міжнародних кооперативних принципах, що ідентифікують кооперативи 

серед інших економічних організацій.  
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Таблиця 1.1 

Гpупи ознaк кooпepaтивів 

Соціальна 

сторона кооперативу 

Організаційна 

сторона кооперативу 

Економічна 

сторона кооперативу 

     Захист членів від 

експлуатації з боку 

різних посередників 

      Вільний вступ та вихід з 

кооперативу 

    Спільність 

господарських цілей 

членів 

     Самодопомога та 

взаємодопомога 

      Рівні права членів 

(принцип один член – один 

голос) 

    Отримання особами – 

членами кооперативу 

економічних переваг від 

об’єднання  

     Об’єднання людей, а 

не грошей (капіталів) 

     Однаковий ступінь 

відповідальності членів 

    Ведення колективного 

підприємства 

     Просвітницька 

діяльність та виділення 

коштів на громадські 

потреби 

      Демократична структура 

управління  

     Розподіл результатів 

господарської діяльності 

пропорційно 

користуванню 

послугами 

    Соціальний склад 

мало- та середньо-

забезпечені верстви 

населення 

 

     Самоврядування      Сприяння 

господарствам своїх 

членів 

     Нефіксована кількість 

членів 

єднує 

лише частину функцій 

господарств членів      Добровільна участь членів 

     Об’єднання громадян 

     Особиста участь членів у 

діяльності кооперативу 

      Джерело: [47, с. 46]. 

 

Міжнародні кооперативні принципи були сформулювані провідними 

кооператорами ще наприкінці ХІХ ст., але не втратили своєї актуальності ( у 

таблиці 1.2 названі принципи подано в сучасній редакції). 

 

Таблиця 1.2 

Міжнародні кооперативні принципи,  

схвалені Міжнародним кооперативним альянсом (вересень 1995 р.) 

Кооперативний 
принцип 

Зміст принципу 

Добровільність і 
відкрите членство 

Кооператив – добровільна організація, відкрита для всіх осіб, 
які бажають користуватися послугами і готові взяти на себе 
відповідальність його члена. При цьому членство у кооперативі 
не залежить від соціальної, расової, політичної чи релігійної 
приналежності 
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Продовження табл. 1.2. 

Демократичний 
членський контроль 

Кооператив – демократична організація, що контролюється 
членами, які беруть активну участь у формуванні його політики і 
прийнятті рішень. Члени кооперативу мають рівні права при 
голосуванні (принцип «один член – один голос») 

Економічна  
участь членів 

Члени кооперативу рівноправні щодо внесків і контролю 
капіталу кооперативу. Частина сформованого капіталу є 
неподільною 

Автономія і 
незалежність 

Кооператив – автономна організація. При укладенні ним угод з 
іншими організаціями, у тому числі державними, чи збільшенні 
капіталу за рахунок зовнішніх джерел він зберігає автономність 

Освіта, підвищення 
кваліфікації, 
інформація 

Кооператив забезпечує освіту та професійну підготовку своїх 
членів, виборних представників, менеджерів і службовців, що 
забезпечують його розвиток. Він також інформує громадськість, 
особливо молодь і впливових лідерів про природу кооперування 

Співпраця між 
кооперативами 

Кооператив зміцнює pух співпрацюючи з місцевими, 
національними та міжнародними об’єднаннями 

Турбота про громаду 
Кооператив зосереджує увагу на турботі про громаду, що є 

частиною його політики 

         Джерело: [152, с. 30].  

Не менш важливою у науково-практичному сенсі є двовекторність 

самого поняття «кооператив споживачів». Так, у спеціальній літературі 

діяльність кооперативів споживачів розглядається як у вузькому, так і в 

широкому сенсі. У вузькому розумінні термін «кооператив споживачів» і 

тотожний з ним – «споживчий кооператив» характеризується як кооператив 

для забезпечення членів-власників споживчими товарами, придбаними 

шляхом гуртових закупівель. При цьому економісти-кооператори 

традиційно підкреслюють, що для ефективного забезпечення споживчими 

товарами доцільно організувати власне «товариське» виробництво 

необхідних товарів. Щодо широкого розуміння названого терміна слід 

трактувати його як кооператив, що надає члену-споживачеві будь-яку 

необхідну послугу (рис. 1.3).  

 

 

  

 

 

 

 

       Рис. 1.3. Трактування терміна «кооперативи споживачів» («споживчі 

кооперативи») у вузькому та широкому розумінні.  

        Складено автором. 

 

Термін «кооперативи споживачів» 
(«споживчі кооперативи») 

У вузькому сенсі: 

кооператив для забезпечення членів-

власників споживчими товарами, 

шляхом оптових закупок, або за 

допомогою власного виробництва. 

 

 

У широкому сенсі: 

кооператив, надає члену-споживачеві 

будь-яку необхідну послугу, (іноді 

кілька, у залежності від його статутних 

завдань).    
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У залежності від статутних завдань це може бути доступний кредит, 

гарантоване страхування, якісне енергозабезпечення, медичне 

обслуговування, туристичні послуги тощо, пропоновані за найбільш 

«демократичними» цінами.   

Ще у ранній період становлення світового кооперативного руху ідеолог 

кооперативів споживачів Ш. Жід з цього приводу стверджував, що серед 

найрізноманітніших потреб людини, навряд чи знайдеться така, що не є 

об’єктом задоволення з боку спеціалізованого товариства споживачів [332, 

с. 121]. Серед кооперативів споживачів вищезгаданий кооператор виділив 

вісім типів, орієнтованих на різні споживчі потреби. До категорії названих 

кооперативів Ш. Жідом було віднесено організовані на кооперативних 

засадах бакалійні крамниці, пекарні, м’ясні магазини, ресторани та кафе, 

аптеки, житлове будівництво, страхування, а також товариства для 

інтелектуального розвитку та відпочинку (дитячі та навчальні заклади, 

театри, музеї, туристичні бюро, засоби масової інформації, книгарні та 

магазини канцелярських товарів тощо)
 
[332, с. 121-152].  

Таким чином, на рубежі ХХ ст. світовий кооперативний рух був 

представлений обслуговуючими кооперативами найрізноманітніших типів, 

значна частина з яких належала до групи кооперативів споживачів. При 

цьому слід зауважити, що за тривалий проміжок часу суттєвих змін у змісті 

діяльності названих кооперативів (у широкому сенсі) не відбулося, лише 

розширився спектр пропонованих послуг. Підтвердженням цієї тези можуть 

бути сучасні визначення кооперативів споживачів (споживчих 

кооперативів), відображені у вітчизняних і зарубіжних джерелах. Так, 

В.І. Борисова, говорячи про цю важливу групу організацій взаємодопомоги 

зазначає, що «споживчий кооператив – це об’єднання фізичних осіб на 

умовах членства з метою задоволення потреб у торговельному і побутовому 

обслуговуванні, інших послугах» [235].  

Конкретніше визначення пропонують автори «Енциклопедії історії 

США» («Encyclopedia of US History»). Вони, зокрема, підкреслюють: 

«Кооперативи (кооператив) споживачів – групи людей, які об’єдналися, для 
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надання споживчих послуг, або, щоб заощадити гроші шляхом гуртових 

покупок. Споживчі кооперативи можуть надавати… послуги телефонного 

зв’язку, енергетичного забезпечення,  кабельного телебачення, а також вони 

включають страхові, житлові та кооперативи споживачів інших типів» [277].  

Близьким за змістом є визначення кооперативів споживачів, 

запропоноване фахівцями Інституту розвитку кооперативів (м. Шелберн 

Фолс, штат Массачусетс, США). Воно вказує на те, що споживачі можуть 

створити кооператив, що може забезпечити їх усім необхідним, що вони 

хочуть отримати, включаючи продукти, електроенергію, телефонний 

зв’язок, житло, охорону здоров’я або фінансові послуги. При цьому зміст 

їхньої участі у такому кооперативі – це споживання необхідних товарів або 

послуг [278]. 

На наш погляд, заслуговує на увагу визначення, включене до вільної 

інтернет-енциклопедії «Вікіпедія». У ній, зокрема, зазначено: «Споживчі 

кооперативи часто приймають форму закладів торгівлі, що належать 

покупцям і управляються ними, наприклад, продовольчі кооперативи. 

Однак, є багато типів споживчих кооперативів, що працюють у таких сферах 

як охорона здоров’я, страхування, житлові та комунальні послуги, особисті 

фінанси (включаючи кредитні спілки) тощо» [198; 274]. Таким чином, не 

зважаючи на певні особливості трактувань, усі подані вище визначення 

відображають широкий спектр послуг, що можуть надаватися 

кооперативами споживачів (споживчими кооперативами).  

Певно не буде помилковим твердження про багатовекторність 

спеціалізації названих кооперативів. Як зазначалося вище, через 

обслуговуючі кооперативи споживачі, будучи їхніми членами, можуть 

організувати для себе будь-які необхідні послуги. При цьому слід звернути 

увагу на ту обставину, що сучасні вчені до названої групи кооперативів 

відносять і кредитні кооперативи у формі кредитних спілок. Це є цілком 

справедливо, адже фінансові послуги останніх спрямовані у значній мірі на 

споживчі потреби їх членів.     

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8


19 

 

Проте, в економічній літературі пострадянського простору існує певна 

невідповідність визначень класичним моделям кооперативів споживачів 

(споживчих кооперативів). Зокрема, вітчизняні вчені і практики часто 

надають цим поняттям лише вузького змісту. Так, автори підручника 

«Політична економія» (Київ, 2009 р.) за редакцією Ю.В. Ніколенка 

висловили точку зору, що «споживчий кооператив, як правило, займається 

роздрібною торгівлею, оптовими поставками товарів, організацією 

харчування» [175]. Подібне визначення утвердилось і в енциклопедичних 

виданнях. Зокрема, «Современный экономический словарь» (Москва, 

1999 р.) стверджує, що споживчим (торговельним) є такий кооператив, який 

здійснює роздрібну торгівлю споживчими товарами [189].  

Наведені приклади переконливо свідчать про недостатню 

поінформованість сучасних вітчизняних науковців про кооперативи 

споживачів (споживчі кооперативи). Така «вузькість» уявлення про 

можливості названих кооперативів пов’язана із специфікою кооперативної 

практики, так званого, радянського періоду. На території СРСР 

функціонували лише «одержавлені» споживчі товариства та їхні спілки. 

Функції названих специфічних кооперативних організацій зводилися до 

примітивної торговельної діяльності та надання обмежених побутових 

послуг, у тому числі організації громадського харчування. Крім цього, їм 

було передано функції державних заготівель. Фактично це була не 

характерна для класичних кооперативів споживачів збутова діяльність 

сільгоспсировини та продуктів.  

При цьому слід зауважити, що відсутність у вітчизняній економічній 

літературі чіткого розуміння справжньої сутності споживчих кооперативів 

пов’язана із невизначеністю основних напрямів їх спеціалізації у 

законодавстві незалежної України. Так, у Законі «Про кооперацію» (2003 р.)  

зазначається: «Споживчий кооператив (споживче товариство) – кооператив, 

який утворюється шляхом об’єднання фізичних та/або юридичних осіб для 

організації торговельного обслуговування, заготівель сільськогосподарської 

продукції, сировини, виробництва продукції та надання інших послуг з 
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метою задоволення споживчих потреб його членів» [186]. Із даного 

визначення не простежується чи відносить законодавець згадані у статті 6 

житлово-будівельні, гаражні, освітні, туристичні, медичні до категорії 

споживчих кооперативів [186]. 

Враховуючи зазначене вище і багаторічний досвід світового 

кооперативного руху, вбачаємо за доцільне чітко окреслити спектр 

можливих послуг кооперативів споживачів (споживчих кооперативів). При 

цьому зауважимо, що говорячи про них у широкому сенсі, доцільно 

застосовувати термін «кооперативи споживачів», а у вузькому – «споживчі 

кооперативи». Основні типи кооперативів споживачів, характерні для 

сучасної практики відображає рисунок 1.4. Запропонована класифікація 

стала основою при визначенні напрямів даного дослідження та обрання 

найбільш відповідного терміну щодо змісту діяльності названих 

кооперативів. Ним цілком справедливо є поняття «кооперативи 

споживачів». Також зазначимо, що їх чітка характеристика може стати 

основою для формування більш точного уявлення про спеціалізацію 

кооперативів споживачів серед широких дослідників і кооператорів-

практиків.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

        Рис. 1.4. Основні типи кооперативів споживачів (споживчих 

кооперативів), що мають місце у європейській практиці  

        Складено автором 
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Всі подані на рисунку 1.4 типи кооперативів споживачів є 

перспективними для розбудови кооперативного сектору економіки України. 

Виходячи з поданої вище інформації можна запропонувати таке 

узагальнююче визначення кооперативу споживачів: кооператив споживачів 

– неприбуткова економічна організація, що відповідає міжнародним 

кооперативним принципам, і ставить на меті задоволення 

найрізноманітніших споживчих потреб членів-власників. Таке визначення 

може бути включене до статті 2, згаданого вище Закону України «Про 

кооперацію». А це у свою чергу створить законодавче підгрунття для 

заснування в Україні Національної асоціації кооперативів споживачів, 

основним завданням якої буде захист інтересів названих кооперативів і 

формування сприятливої державної політики щодо їх діяльності. 

 

1.2. Відображення процесу становлення і розвитку кооперативних 

організацій споживачів у працях західних економістів  

 

Кооперативи, з часу їх появи, у 40-х роках ХІХ століття, стали об’єктом 

всебічного дослідження з боку науковців і практиків. Інтерес до цієї форми 

організації та економічної взаємодопомоги традиційно носить 

інтернаціональний характер. Ця теза, значною мірою стосується 

кооперативів споживачів, що займають чільне місце, особливо серед 

міського населення. Керуючись поданою у підрозділі 1.1. схемою (рис. 1.4) 

охарактеризуємо генезис і розвиток кооперативів споживачів, що 

відображені у виявлених нами джерелах. 

З огляду на те, що кооперативний рух бере початок у Західній Європі, 

передусім, проаналізуємо праці представників західноєвропейської 

кооперативної думки. На жаль, більшість із згаданих нижче дослідників є 

маловідомими сучасним вітчизняним-економістам та історикам. Ця 

обставина обумовлює особливу науково-практичну цінність узагальненої 

інформації, що в основному базується на викладених у електронному 
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вигляді в мережі Інтернет книжкових фондів бібліотек провідних 

університетів Європи та Америки.  

Наявність значної кількості літературних джерел дає можливість 

проаналізувати ранні праці 60-90-х рр. ХІХ ст., присвячені кооперативам 

споживачів. До їх числа належать роботи Д. Альбрехта [2], Ч. Бернарда 

[249], М. Вірта [465], О. Гірке [333], Л. Гольдшмідта [338], С. Діхтера [302], 

С. Квінсі [402], В. Ніблека [385], Е. Ріхтера [413], Г. Росбншталя [417] та 

інших тогочасних кооператорів. Вони, як правило, висвітлюють особливості 

періоду становлення й організації продуктових, фінансових (кредитних і 

страхових) та житлових кооперативів, що вже на початковому етапі 

розгортання кооперативного руху успішно задовольняли відповідні потреби 

споживачів. 

Детальніше зупинимось на темах публікацій названого періоду. Так, 

основні аспекти організації кооперативних магазинів розкрито у праці 

Е. Ріхтера «Co-operative Stores Their History, Organization and Management» 

(назва укр. «Кооперативні магазини їх історія, організація та управління»; 

Нью-Йорк, 1867 р.)
 

[413]. Автор названої книги на прикладі Англії і 

Німеччини продемонстрував переваги кооперування споживачів у їх 

самозабезпеченні необхідними якісними товарами за «демократичними» 

цінами. Як і у більшості тогочасних публікацій тут є практичні поради для 

тих, хто зацікавлений у створенні кооперативного магазину. Зокрема, праця 

Е. Ріхтера має розділ під назвою «Як започаткувати кооперативний 

магазин». Така інформація була і залишається особливо важливою для 

ініціативних груп у період створення кооперативів. Також у книзі 

представлені відповідні нормативно-правові документи, що дає загальне 

уявлення про правове поле їхньої діяльності [413].       

Тема функціонування кооперативних народних банків у контексті 

нового на той час німецького законодавства стала основним мотивом роботи 

С.М. Квінсі «People’s Banks of Germany: Their Organization Under The Recent 

law» (назва укр. «Народні Банки Німеччини: їх організація на основі 

нещодавно прийнятого закону»; Бостон, 1870 р.) [402]. Цінність названої 
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брошури підсилюють витяги з доповіді ідейного батька фольксбанків 

(народних банків) – Германа Шульце-Деліча, де він дає позитивну оцінку 

державному регулюванню названих кредитно-кооперативних організацій у 

частині формування законодавчої бази.     

Поширенню ідеї кооперативних банків також присвячено і книгу 

М. Вірта «Die Gebung arbeitenden Klaffen durch Genossenschaften und 

Volksbanken» (назва укр. «Сфера діяльності кооперативів та народних 

банків»; Берн, 1865 р.) [465]. Її автор один із перших зробив спробу 

розкриття кооперативної сутності народних банків. Практичне значення 

названої книги полягає й у тому, що у ній уміщено статут народного банку – 

кредитного кооперативу міського типу [465, с. 83-100].  

Значною мірою пропагандистською щодо переваг кредитної кооперації 

у контексті задоволення споживчих потреб населення, можна вважати 

багатопланову книгу С. Діхтера «A Treatise on co-operative savings and loan 

associations. With appendix containing, laws, precedents, and forms» (назва укр. 

«Трактат про кооперативні заощадження і кредитні асоціації з додатками, 

що містять закони, прецеденти і форми»; Нью-Йорк, 1889 р.)
 
[302]. У 

названій праці окреслено спектр можливостей, що можуть бути отримані 

пересічними громадянами за умови участі в ощадно-позикових 

кооперативах. Також подано детальну інформацію про організацію 

діяльності таких кооперативів.  

Проблему кооперативного страхування пересічних громадян-

споживачів висвітлює праця В.С. Ніблека «The Law of Voluntary Societies, 

Mutual Benefit Insurance and Accident Insurance» (назва укр. «Закон про 

добровільні товариства взаємовигідного страхування і страхування від 

нещасних випадків; Чикаго, 1894 р.)
 

[385]. Автор переконливо 

продемонстрував переваги самоорганізації населення щодо отримання 

страхових послуг. При цьому він широко висвітлив особливості 

нормативно-правового забезпечення функціонування страхових 

кооперативів.
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Окремі праці цього періоду присвячені темі житлової кооперації. Так, 

книга Д. Альбрехта, видана у 1899 р. російською мовою під назвою 

«Дешевые квартиры в Германии и самопомощь в их устройстве», дає повне 

уявлення про причини загострення житлового питання у Німеччині та 

розкриває переваги його вирішення шляхом організації житлових 

кооперативних товариств. Цінність її полягає не тільки у розкритті сутності 

житлово-будівельного кооперативу, а й у пропонованих на її сторінках 

креслень найрізноманітніших «кооперативних будинків», зокрема, 

котеджного типу. Їх дизайн і сьогодні не втратив своєї актуальності [2]. 

Вирішенню житлової проблеми шляхом створення будівельно-

позичкових асоціацій, присвячено розділи книги Г.С. Росбншталя «Manual 

for Building and Loan Associations Henry» (назва укр. «Посібник з 

будівництва і кредиту Асоціації Генрі»; Цінцінаті, 1891 р.) [417]. У ній 

також уміщено практичні поради щодо ефективного функціонування 

названих кооперативів. Науково-практичний інтерес викликають статут та 

внутрішні положення про організацію діяльності названих кооперативних 

організацій. 

Своєрідним узагальненням кращого досвіду кооперативних організацій 

Німеччини раннього періоду їх становлення стала фундаментальна книга 

О. Гірке «Das deutsche Genossenschaft» (назва укр. «Німецька кооперація»; 

Берлін, 1881 р.) [333]. До узагальнюючих праць названого періоду можна 

віднести й працю Л. Гольдшмідта «Erwerbs und Wirtschafts-

Genossenschaften: Studien und Vorschläge» (назва укр. «Закупівельні та 

господарські асоціації: дослідження і пропозиції» Штутгарт, 1882 р.), де 

подано коротку характеристику кооперативних організацій Німеччини, 

Англії, Франції, Італії та інших європейських держав [338]. У обох книгах 

значна частина матеріалу присвячена кооперативам споживачів, передусім, 

кооперативним магазинам і народним банкам. 

Важливою, з точки зору теорії і практики кооперативів споживачів, є й 

узагальнююча праця Ч. Бернарда  «Co-operation as a Business» (назва укр. 

«Кооперація як бізнес»; Нью-Йорк, 1881 р.)
 

[249]. Поряд з цінним 
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фактичним матеріалом щодо розвитку кооперативів споживачів, таких як 

кооперативні магазини, народні банки, кредитні спілки та житлові 

кооперативи, автор робить важливий акцент на тому, що всі вони особлива 

форма бізнесу (підприємства). При цьому він вказує на те, що кооперативи є 

формами економічної взаємодопомоги, де члени-власники одночасно і 

клієнти (користувачі послуг кооперативу). Останнє обумовлює основну 

особливість названих організацій – їх неприбуткову природу.  

Говорячи про інші важливі джерела з точки зору дослідження 

кооперативів споживачів, слід згадати популярний наприкінці ХІХ ст. 

англійський кооперативний альманах «The Illustrated Co-operative Almanac». 

Широкий спектр опублікованих у ньому матеріалів про діяльність 

кооперативних організацій доповнюють статті, що висвітлюють соціальне 

значення кооперативів [280].   

Переходячи до характеристики публікацій західних кооператорів 

першої чверті ХХ століття слід зауважити, що загалом їх тематика не 

змінилася. Проте суттєво збільшилася кількість. 

До числа перших праць, присвячених історії Рочдельського товариства 

споживачів можна вважати книгу Д. Холіока «The History of the Rochdale 

Pioneers» (назва укр. «Історія рочдельських піонерів»; Лондон – Нью-Йорк, 

1900 р.) [345]. У ній відображено процес створення та організаційні 

труднощі в період заснування та перші роки діяльності «Товариста 

справедливих рочдельських піонерів», створеного у 1844 році, 

проаналізовано невдачі аналогічних спроб кооператорів-попередників. 

Автором описано принципи діяльності названого кооперативу, що й стали 

запорукою успіху. А також уміщено детальний опис особливостей 

діяльності Рочдельського товариства споживачів. 

Однією з найбільш фундаментальних праць є книга ідеолога кооперації 

споживачів Ш.Жіда «Sociétés Coopératives de consommation» [331] (назва 

укр. «Товариства споживачів»). Поряд з теоретичними та історичними 

аспектами щодо розвитку товариств споживачів тут подано загальну 

характеристику восьми видів названих кооперативів – «бакалійно-
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колоніальних крамниць, булочних, м’ясних, ресторанів, аптек, житла, …для 

задоволення духовних потреб, …страхування» [59, с. 4], а також 

кооперативних шкіл [332, с. 19]. У такий спосіб Ш.Жід обґрунтував, що 

кооперативи можуть створюватись споживачами для вирішення 

найрізноманітніших їхніх потреб. 

Продовжуючи характеристику численних публікацій першої чверті ХХ 

століття зазначимо, що вони як і раніше висвітлювали широке коло питань 

стосовно окремих видів кооператив споживачів. Так, Т. Кассау у своїй 

брошурі «Организация и практика потребительской кооперации в Англии» 

(Москва, 1914 р.) основну увагу зосередив на узагальненні досвіду 

кооперативних магазинів, заснованих на рочдельських принципах. З огляду 

на практичне значення цієї праці і з метою популяризації її серед широких 

кіл населення, Московська спілка споживчих товариств видала названу 

брошуру російською мовою [72].  

Не менш практичне значення має й інша брошура під назвою «How to 

Start and Run a Co-operative Store on the Rochdale Plan» (назва укр. «Як 

започаткувати і запустити кооперативний магазин за рочдельським планом»; 

Нью-Йорк, 1920 р.) [268] автором якої є Т. Кентс. У ній подано детальну 

методику поетапного створення кооперативу споживачів. 

У книзі А. Соннішсена «Consumers’ Cooperation» (назва укр. 

«Споживча кооперація»; Нью-Йорк, 1919 р.)
 
[430] розкрито кооперативні 

ідеї Р. Оуена, В.Кінга, Г. Шульце-Деліча, Е. Бюше, Л.Луццатті, що були 

покладені в основу принципів організації та діяльності перших кооперативів 

споживачів. У ній також знайшли відображення механізми діяльності 

кооперативних магазинів, заснованих на рочдельських принципах. Автор 

аргументовано продемонстрував переваги кооперативних пекарень та 

м’ясних магазинів, створених на кооперативних засадах. Він також 

підкреслив важливість формування національних кооперативних систем.  

Темі самоорганізації та самодопомоги споживачів присвячено працю 

П. Рідферна «The Consumers’ Place in Society»
 
(назва укр. «Місце споживачів 

у суспільстві»; Манчестер, 1920 р.) [405; 406]. У названій книзі автор 
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окреслив місце споживачів у суспільстві та типові їх проблеми. Особливу 

увагу приділено споживчим потребам сільських спільнот. П. Рідферн 

обґрунтував доцільність створення економічних організацій споживачів, 

тобто кооперативів. У окремому розділі під назвою «Майбутнє руху 

споживачів» він, по суті, виклав своє бачення перспектив розвитку 

кооперативного руху серед пересічних громадян. При цьому автор не тільки 

оцінив значення кооперативних магазинів, створених за рочдельськими 

принципами, а й вказав на переваги кооперативного житла, відпочинку 

тощо.  

Проблеми розвитку кооперативних магазинів серед жителів міст і сіл, у 

тому числі й фермерів, висвітлює книга П. Рідферна під назвою «Cooperation 

for all» (назва укр. «Кооперація для всіх»; Манчестер, 1915 р.)
 
[405]. Автор 

наголосив на важливості розглядати їх як частину інфраструктури, що може 

бути створена в радіусі дії  житлових кооперативів та кооперативів 

споживачів інших видів. До названої книги включено багато фотоматеріалів, 

надісланих представниками різних кооперативних організацій, що 

відтворюють найбільш важливі аспекти їхнього господарського життя. 

Роль виразника та популяризатора кооперативних ідей  та кращого 

досвіду кооперативів відігравав часопис «The Co-operative Official» 

[245; 307; 314; 354]. Про це красномовно свідчить цитата з однієї його 

статті. У ній, зокрема, зазначалося: «Співпраця рочдейльських споживачів є 

певним бетоном всеосяжної, соціальної та економічної філософії, об’єктом 

якої є завоювання землі на його жителів» [245]. 

Чільне місце серед публікацій названого періоду займають книги і 

брошури, присвячені кредитним кооперативам, зокрема, народним банкам 

(фольксбакам), кредитним товариствам та кредитним спілкам. Названі 

організації фінансової самодопомоги населення традиційно задовольняють 

його споживчі потреби. До групи праць на вищезгадану тематику належать 

книги Е. Вітнея [464], Г. Вольфа [466; 467], Д. Тукера [455], Т. Фаррова 

[315] та інших.  
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Зупинимось на загальній характеристиці окремих із них. Так, у роботі 

Е. Вітнея «Cooperative Credit Societies (Credit Unions) in America and in 

Foreign Countries» 
 
(назва укр. «Кооперативні кредитні товариства (кредитні 

спілки) в Америці і у зарубіжних країнах»; Вашингтон, 1922 р.) [464] 

відображено особливості та значення кредитних спілок США і Канади та 

кредитних кооперативів окремих країн Європи для міського населення. У 

відповідних розділах щодо європейських країн, автором найбільш детально 

висвітлено основні аспекти діяльності народних банків Німеччини та Італії – 

країнах, де вони набули найбільшого розвитку.   

Важлива інформація про кооперативні, у тому числі, народні банки 

(моделі Г. Шульце-Деліча) представлена у працях Г. Вольфа. У його книзі 

«Сo-operative banking its principles and practice with a chapter on co-operative 

mortgage-credit» (назва укр. «Кооперативний банкінг, його принципи і 

практика з розділом про кооперативний іпотечний кредит» Лондон, 1907 р.)
 

[467] поряд з питаннями кооперативного банківництва обґрунтовано 

важливість заощаджень членів для задоволення потреб населення різних 

категорій у кредитних фінансових ресурсах. При цьому акцентовано, що 

ощадна функція народних банків робить їх незалежними від державної 

допомоги. Також зроблено акцент на важливості кооперативного кредиту у 

вирішенні житлової проблеми [467, с. 120-123]. 

У іншій невеликій за обсягом праці Г. Вольфа «People’s Banks a Record 

of Social and Economic Success» (назва укр. «Народні Банки і опис соціально-

економічного успіху»; Лондон, 1910 р.) вказано на соціально-економічному 

значенні народних банків [466]. Такий аспект дослідження є основним і у 

книгах Т. Фаррова «Banks and People» (назва укр. «Банки і народ»; Лондон, 

1911 р.) [315] та Д. Тукера «The Evolution of People’s Banks» (назва укр. 

«Еволюція народних банків»; Нью-Йорк, 1922 р.) [455]. При цьому 

зауважимо, що визнанням важливості праць Г. Вольфа стало їх видання 

російською мовою. Зокрема, мова йде про його роботи «Народные банки» 

(СПб, 1915 р.) та «Принципы Л. Луццатти» (Москва, 1919 р.) [31, 32]. 
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Серед робіт першої чверті ХХ століття,
 

опублікованих західними 

кооператорами, важливе значення мають ті, що присвячені темі житлової 

кооперації. Характерною за змістом є брошура Г. Вівіана «Строительное 

кооперативное движение в Англии» (Москва, 1911 р.)
 
[26]. Такі публікації, 

як правило, на основі кращого європейського досвіду демонструють 

значення кооперативів, що полягає у самоорганізації споживачів у 

вирішенні житлової проблеми при суттєвій економії на витратах. 

Значну інформаційну цінність для формування цілісного уявлення про 

спектр традиційно існуючих кооперативів споживачів має маленька 

брошура під назвою «Co-operative Hotels» (назва укр. «Кооперативні 

готелі»; Манчестер, 1920 р.) [283]. У ній невідомий автор розкриває сутність 

організації та діяльності кооперативних готелів, що утворювались особами, 

професійна діяльність яких була пов’язана з частими відрядженнями. 

Важливий акцент зроблено на тому, що стаючи членами таких кооперативів, 

названі особи отримували значну економію на витратах за тимчасове 

винаймання житла. 

До числа праць, що висвітлюють проблеми розвитку кооперативів 

споживачів різних видів належать багатопланові книги С. Фея «Кооперация 

Западной Европы» (С-Петербург, 1912 р.) [225] та «Co-operation at home and 

abroad. A description and analysis» (назва укр. «Кооперація в країні і за 

кордоном. Опис і аналіз»; Лондон, 1908 р.) [316]. Остання є багаторічною 

працею молодого на той час англійського кооператора. У ній автор 

розглянув чинники, що обумовили розвиток міжнародного кооперативного 

руху. Також він обґрунтував своє бачення, чому один вид кооперативів 

більш розвинений в одній країні, ніж в іншій. Окремі розділи названої книги 

присвячені аналізу значення кредитних кооперативів типу Г.Шульце-Деліча 

та кооперативних магазинів. Важливим аспектом для дослідників є зібрана 

автором інформація щодо кооперативного законодавства, що визначало 

правове поле діяльності кооперативів споживачів.  

Особливістю публікацій західних учених названого періоду є численні 

книги і брошури, присвячені кооперації в окремих країнах світу. До числа 
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таких праць належать: «The Co-operative Movement in Russia: Its History, 

Significance and Character» (назва укр. «Розвиток кооперативів у Росії: 

історія, значення, характер»; Манчестер, 1917 р.) Д. Бубноффа [263], «Co-

operation in Finland» (назва укр. «Кооперація у Фінляндії»; Лондон, 1916 р.) 

Г. Гебхарда [324], «Co-operation in Sweden» (назва укр. «Кооперація у 

Швеції»; Манчестер, 1921 р.) А. Гьореса [335], «Cooperative Societies in 

Australia» («Кооперативні товариства в Австралії»; Лондон, 1922 р.) 

Ф. Дунлеві [307],  «The Cooperative Movement in Jugoslavia, Rumania and 

North Italy» (назва укр. «Розвиток кооперативів в Югославії, Румунії, 

Північній Італії»; Нью-Йорк, 1922 р.) Д. Коффі [270], «Co-operation in 

Scotland» (назва укр. «Кооперація в Шотландії»; Манчестер, 1920 р.) 

Д. Лукаса [368], «Co-operative Movement in France and Italy» (назва укр. 

«Розвиток кооперативів у Франції та Італії»; Бомбей, 1920 р.) О. Ротфельда 

[418], «Co-operation in England: Urban and Rural» (назва укр. «Кооперація в 

Англії: міська та сільська»; Нью-Йорк, 1913 р.) В. Форда [318], «Co-

оperation in Ireland» (назва укр. «Кооперація в Ірландії»; Манчестер, 1921 р.) 

Л. Шмід-Гордона та К. О’брайна [428]. 

При цьому слід зазначити, що частина з названих публікацій була 

видана протягом 1920-1921 рр. Спілкою кооперативів Великобританії («The 

Cooperative Union Limited») серією під назвою «Міжнародна кооперативна 

серія»
 

[335; 368; 428]. Метою її видання було «навчання кооперації 

широкого кола читачів для  досягнення поступу кооперативного руху у 

кожній країні» [428].  

Також слід зауважити, що у всіх названих книгах центральне місце 

займають кооперативи споживачів. Визнаючи важливе значення таких 

кооперативів та їх чільне місце у міжнародному кооперативному русі, 

автори всіх згаданих вище публікацій у тій чи іншій мірі включили 

матеріали про їх розвиток у зазначених країнах світу. 

Важливим інформаційним джерелом щодо кооперативів споживачів 

початку ХХ ст. також є звіти центральних західноєвропейських 

кооперативних організацій, у тому числі і Міжнародного кооперативного 
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альянсу (МКА). Так, звіти МКА та вже згаданої Спілки кооперативів 

Великобританії, заснованої ще у 1870 році (із 2002 р. діє під назвою «Co-

operatives UK») формують комплексне уявлення про названі кооперативи. Їх 

аналіз дозволяє прослідкувати динаміку членства Спілки та процес 

розбудови кооперативного руху на території Об’єднаного королівства та 

загалом у країнах Європи [272; 281; 283; 335; 368].   

Тема кооперативів споживачів не відійшла на другий план і 

напередодні Другої світової війни. Можна назвати низку праць, що 

змістовно відображають різні аспекти теорії, історії та практики 

кооперативів названого виду. Особливого значення кооперативні організації 

економічної взаємодопомоги населення набули в умовах Великої депресії – 

світової економічної кризи, що тривала з осені 1929 р. до кінця 1930-х років. 

Так, у книзі В. Аленна «Fundamentals of consumer cooperation» (назва 

укр. «Основи споживчої кооперації»; Міннеаполіс, 1938 р.) [246] розкрито 

цілі та завдання, а також подано детальну характеристику  кооперативу 

споживачів рочдельського типу. У названій праці відображено переваги 

кооперації та кооперативу, як особливої її форми. Виклад інформації подано 

у такий спосіб, щоб зацікавлений у створенні кооперативного товариства 

читач зміг максимально з’ясувати як теоретичні, так і практичні питання.  

Окремі праці 1930-х років широко висвітлювали досягнення і досвід 

кооперативів споживачів провідних країн світу [276]. Так, колектив авторів  

у складі А. Карр-Сондерса, П. Флоренце та Р. Піерса у своїй книзі 

«Consumers’ co-operation in Great Britain an examination of the British co-

operative movement» (назва укр. «Споживчі кооперативи у Великобританії 

оцінка британського кооперативного руху»; Лондон, 1938 р.) [276] 

здійснили всебічний аналіз розвитку тогочасних британських кооперативів 

споживачів, що упродовж майже століття довели свою значимість для 

населення, особливо в умовах економічної скрути. 

В умовах глибокої економічної кризи представники кооперативних кіл 

вели активний пошук сприятливого суспільного ґрунту для поширення 

кооперативів у середовищі споживачів. Використовуючи узагальнений 
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досвід минулих років, автори окремих праць підкреслювали, що серед 

потенційних членів кооперативів чільне місце займають організовані групи 

людей, якими є релігійні громади. Саме в них вбачався фактор успіху  

пропаганди кооперативних ідей. У таких працях, як «Religion and the 

consumers’ co-operative movement» (назва укр. «Релігія і кооперативний рух 

споживачів»; Чікаго, 1938 р.) [407] проводиться паралель між 

християнськими і кооперативними цінностями. Підкреслено, що кооперація 

– це «нова релігія», тільки у сфері господарства.    

Характерними працями цього періоду є невелика за обсягом брошура 

Е. Коулінга «Short Introduction to Consumers’ Cooperation» (назва укр. 

«Короткий вступ до співпраці споживачів»; Чікаго – Нью-Йорк, 1938 р.) 

[290] та книга В. Сукселайне «Hankintaosuuskunta Yritysmuotona» (назва укр. 

«Форма договору кооперативного товариства»; Хельсінкі, 1939 р.) [437]. 

Перша з них перевидавалась з 1935 по 1946 рр. чотирнадцять разів і без 

перебільшення стала «кооперативним бестселером». Вона є типовою 

працею пропагандистського характеру, що у популярній формі розкриває 

сутність співпраці споживачів у межах кооперативу. Друга – своєрідним 

методичним посібником з питань організації і діяльності товарних 

споживчих товариств. Поряд з іншими важливими аспектами В. Сукселайне 

розкрив зміст і специфіку роздрібної та оптової кооперативної торгівлі [437, 

c. 65-74]. 

Не менша увага економістів була прикута до теми кооперативів 

споживачів і після Другої світової війни, що є цілком закономірно через 

гостру потребу населення в якісних товарах і послугах у період, коли 

приватний бізнес переживав своє відродження. Своєрідним підсумком 

розвитку кооперації у середовищі споживачів різних країн стала ціла низка 

книг і брошур 40-60-х рр. ХХ століття. Серед них праці В. Хювонена 

«Finnish co-operative credit organisation» (назва укр. «Фінські кооперативні 

кредитні організації»; Хельсінкі, 1953 р.) [350], А. Екбаума та К. Інно 

«Survey of the Estonian cooperative movement up to World War II» (назва укр. 

«Огляд естонського кооперативного руху до Другої світової війни»; 
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Таллінн, 1954 р.) [308], Я. Зерковскі «The oldest consumer co-operatives in 

Poland» (назва укр. «Найстаріші споживчі кооперативи в Польщі»; Варшава, 

1964 р.) [474], Л. Овесен «Consumers’ co-operation in Norway» (назва укр. 

«Співпраця споживачів у Норвегії»; Осло 1964 р.) [389], А. Джонака 

«Czechoslovak consumer co-operatives» (назва укр. «Чехословацькі споживчі 

кооперативи»; Прага, 1966 р.) [353], С. Янева «Consumer and producer co-

operatives in Bulgaria» (назва укр. «Споживчі та виробничі кооперативи в 

Болгарії»; Софія, 1967 р.) [458], а також книга «Co-operative enterprises in 

West Germany» (назва укр. «Кооперативні підприємства в Західній 

Німеччині»; Франкфурт-на-Майні, 1967 р.) [282]. 

При цьому, поряд з численними публікаціями про розвиток 

національного кооперативного руху споживачів у різних країнах світу у 

1950-60-х рр. з’являлися публікації суто теоретичного характеру, що є 

свідченням продовження розвитку теорії кооперації. Особливе місце мали 

праці економістів Західної Європи і Північної Америки щодо обґрунтування 

неприбуткової природи кооперативів, у тому числі й тих, що орієнтувалися 

на потреби споживачів. Визнання державою кооперативної неприбутковості 

мало велике значення для надання податкових пільг цим економічним 

організаціям. Останнє було вкрай необхідним для зміцнення фінансового 

стану кооперативів у, так званий, відбудовний період. Цій тематиці 

присвячено брошуру «Tax Treatment of Cooperatives» (назва укр. «Податкове 

оздоровлення кооперативів»; Вашингтон, 1951 р.) [439] та книгу П. Карлето 

«On the Economic Nature of Cooperation» (назва укр. «Про економічну 

сутність кооперації»; Стокгольм, 1956 р.) [355]. 

Також слід згадати й окремі роботи науково-практичного характеру. 

Так, книга Р. Гордона і К. Картона «Report on Credit Unions by Select 

Committee on Company Law» (назва укр. «Звіт про кредитні спілки 

спеціального комітету з громадського права»; Торонто, 1969 р.) [339], в якій 

автори вдало поєднали інформацію щодо важливих аспектів теорії та історії 

становлення кредитних спілок з суто практичною, зокрема, питаннями щодо 

їх організації та діяльності, розкрили сутність спеціального законодавства, 



34 

 

питання менеджменту, специфіку організації фінансової діяльності, а також 

особливості функціонування об’єднань кредитних спілок – ліг та централей. 

Щодо західної економічної літератури періоду 70-90 рр. ХХ ст. з 

питань функціонування кооперативів споживачів слід зауважити, що він мав 

певні особливості. Мова, передусім, йде про збільшення спеціальних праць 

про житлову кооперацію. При чому розробки цієї теми набули 

інтернаціонального характеру. Причину слід шукати у прагненні громадян, 

передусім, провідних країн світу поліпшити свій добробут й умови 

проживання.    

Так, канадський дослідник П. Крейг у книзі «Cooperative housing and the 

housing cooperative» (назва укр. «Кооперативне житло і житловий 

кооператив»; Торонто, 1973 р.) [291] дослідив існуючі у світовій практиці 

житлові кооперативи, до яких належать житлово-будівельні, житлово-

експлуатаційні та житлово-орендні. Американський економіст В. Кехілл у 

брошурі «Cooperative housing» (назва укр. «Кооперативне житло»; 

Монтічелло, 1979 р.) [266], виданій у формі бібліографічного збірника, 

узагальнив наявну на той час літературу з даної проблеми. 

Німецький економіст-кооператор П. Кірххоф у своїй невеликій книзі 

«Die verfassungsrechtlich gesicherte Autonomie von Wohnungs-

genossenschaften» (назва укр. «Захищена Конституцією автономія житлових 

кооперативів»; Тюбінген, 1985 р.) [356] відзначив важливу роль житлової 

кооперації у покращенні житлових умов громадян. Він також звернув увагу 

на необхідності поєднання кооперативних ініціатив населення з 

послідовною політикою державної підтримки кооперативного руху 

споживачів житла.  

Лейтмотивом книги англійського економіста Д. Доусона  «Housing co-

operation from housing improvement to economic regeneration» (назва укр. 

«Житлова кооперація від поліпшення житлових умов до економічного 

відродження»; Ліверпуль, 1989 р.) [298] є відображення важливої ролі 

житлової кооперації у поліпшенні житлових умов населення. На його думку, 

саме забезпечення населенню гідних умов проживання це не тільки 
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показник його добробуту, а й індикатор економічного і соціального 

розвитку держави.  

Відомий сьогодні німецький професор М. Мендле також опублікував 

невелику за обсягом працю «Wohnungsgenossenschaften zwischen Markt und 

Staat» (назва укр. «Житлові кооперативи між ринком і державою»; 

Штуттгарт, 1996 р.) [371]. У цій брошурі акцентовано на важливості 

сприятливої державної політики щодо кооперування споживачів житла. 

Останнє, на переконання автора, є вдалим поєднанням соціальної державної 

підтримки та ринкових інструментів для поліпшення добробуту населення. 

Висвітлення широкого спектру питань розвитку німецької житлової 

кооперації у межах так званих нових земель (територія східної Німеччини), 

стало предметом дослідження у дисертації В. Шонінга 

« ndern: eine 

Unternehmensform im Zeichen kooperativer Tradition, transformationsgeprägter 

Gegenwart und zukünftigen Förderungspotentials» (назва укр. «Житлові 

кооперативи у нових федеральних землях: форма підприємства під знаком 

кооперативних традицій, трансформація під впливом сьогодення та 

потенціал розвитку»; Регенсбург, 1995 р.) [421].  

І це далеко не повний перелік книг та брошур про житлову кооперацію. 

Також слід зазначити, що особливістю економічної літератури 1970-1990-х 

рр., присвяченої кооперативам споживачів, було суттєве скорочення 

кількості праць, присвячених кооперативній торгівлі [323; 361; 393; 424]. Це 

пояснюється досить високим на той час рівнем приватної торгівлі у 

західноєвропейських країнах, США і Канаді й у зв’язку з цим втратою 

торговельними кооперативами певної частки ринку.  

При цьому традиційно виходили у світ праці присвячені фінансовим 

кооперативам споживачів – кредитним та страховим [250; 251; 261; 329; 360; 

392; 423]. Серед них чимало матеріалів міжнародних конференцій, конгресів 

та семінарів [301; 362; 409; 425]. У цей період у спеціальній літературі 

центральною ставала проблема розвитку у середовищі західноєвропейських 

кредитних кооперативів та кооперативних банків «комерційних тенденцій» 
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та порушення ними кооперативних принципів, передусім, у зв’язку з 

активізацією роботи з нечленами.  

Певні зміни у тематиці публікацій про кооперативи споживачів стали 

помітними на початку ХХІ ст. При збереженні інтересу дослідників до 

кредитних, страхових, житлових та споживчих кооперативів з’явилася та 

почала активно висвітлюватися нова на той час тема щодо організації та 

діяльності енергетичних кооперативів, створених на основі використання 

відновлювальних (альтернативних) джерел енергії. Також на сторінках 

«кооперативної» літератури упродовж останніх років активно дискутується 

доцільність широкого втілення моделі кооперативу «нової генерації», що 

поєднує риси кооперативу з елементами класичних підприємницьких 

економічних організацій. Новою, коли мова йде про останні десять років, 

стала проблематика щодо особливостей функціонування товарних 

кооперативів гібридного типу. Певна частина з них органічно поєднує 

функції кооперативів виробників і кооперативів споживачів. Крім 

вищеназваних слід згадати актуальну на сьогодні  проблему функціонування 

кооперативних організацій в умовах світової економічної кризи.  

Слід також зауважити, що в цей період суттєво зменшилася загальна 

кількість монографій на кооперативну тематику. Останнім часом переважна 

частина публікацій, у тому числі про кооперативи споживачів, представлені 

у формі наукових статей у спеціалізованих фахових виданнях. Це значною 

мірою можна пояснити тим, що західні вчені в основному орієнтують свої 

дослідження на актуальні проблеми суспільства. А початок ХХІ століття, 

особливо до розгортання світової економічної кризи, був характерним 

втратою населення високо розвинутих країн інтересу до окремих видів 

кооперативів споживачів, передусім товарних – класичних кооперативних 

магазинів рочдельського типу.   

Проте публікації про товарні кооперативи (так звані кооперативні 

магазини) не зникли повністю. Вони набули нового змісту. Зокрема, 

дослідники почали висвітлювати нову концепцію діяльності таких 

кооперативів, що передбачає перехід від традиційного забезпечення членів 
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широким спектром товарів за цінами наближеними до гуртових, до продажу 

виключно екологічно чистих продуктів харчування. Прикладом може бути 

праця Х. Йокогава «Umwandlung von einer Konsumgenossenschaft zu der 

«Green-Coop Fukuoka» (eine volle «Lebensgenossenschaft»)» (назва укр. 

«Перетворення споживчого кооперативу в «Green-Coop Fukuoka» 

(«Lebensgenossenschaft»); Штутгарт-Хохенхайм, 2013) [469]. У названій 

статті автором обґрунтовано ідею переорієнтації універсальних за 

асортиментом товарів кооперативних магазинів на ті, що торгують 

продуктами з «зеленою маркою».    

Тема кооперативного страхування знайшла широке відображення у 

статтях К. Фюрера [320-322]. У них, зокрема, здійснено емпіричний аналіз 

кооперативного успіху медичного взаємного (кооперативного) страхування, 

переваги кооперативної форми організації страхування, особливості та 

проблеми його функціонування в сучасних умовах та перспективи розвитку. 

Кооперативному страхуванню присвячено розділ дисертації молодого 

фінського вченого П. Сарнівара [420]. У роботі дано короткий огляд 

процесу розвитку кооперативних організацій Фінляндії, у тому числі 

характеристику страховим, що цілком закономірно належать до категорії 

кооперативів споживачів.  

Житловій кооперації присвячено окремі публікації [369-371], у тому 

числі монографію вже згаданого вище М. Мендле «Existenz und Entwicklung 

von Wohnungsgenossenschaften – Eine Analyse unter besonderer 

Berücksichtigung der Neuen Institutionenökonomik und der 

Gesamtleistungstheorie» (назва укр. «Функціонування і розвиток житлово-

будівельних – аналіз з особливим акцентом на новій інституціональній 

економіці та загальній теорії продуктивності»; Штутгарт-Хохенхайм, 

2000 р.) [369]. Вона широко висвітлює історико-теоретичні питання 

житлової кооперації, зокрема, історію розвитку житлово-будівельних 

кооперативів Німеччини в період 1950-1998 рр. та проблеми державної 

житлової політики. Важливим аспектом книги є розкриття типології 

названих кооперативів споживачів. 
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Питанням розвитку житлово-будівельних кооперативів Німеччини в 

сучасних умовах присвячено колективну працю вчених університету 

Нюртінген-Гайслінген (м. Штутгарт, Німеччина) під назвою «Housing Co-

operatives’ Networks in Germany» (назва укр. «Мережі житлово-будівельних 

кооперативів у Німеччині»;  Нюртінген-Гайслінген, 2009 р.) [347]. У 

названій праці підкреслено важливість функціонування системи житлової 

кооперації.  

Основні проблеми житлової кооперації тієї таки Німеччини висвітлює 

стаття Б. Кроме  «Entwicklung und Situation der Wohnungsgenossenschaften in 

Deutschland» (назва укр. «Розвиток і ситуація у житлових кооперативах 

Німеччини», 2007 р.) [295]. Ця публікація викликає особливий інтерес, так 

як вона розкриває особливості названого виду німецьких кооперативів 

споживачів у докризовий період (до 2008 року).  

Характеризуючи «західні» публікації «нового тисячоліття», слід 

згадати й про класичний глибокий аналіз сучасного стану та тенденції 

розвитку кооперативного руху в країнах з різним рівнем розвитку 

економіки, притаманний монографічному дослідженню авторитетного 

колективу вчених за редакцією К. Борзага та Р. Спіра під назвою «Trends and 

challenges for co-operatives and social enterprises in developed and transition 

countries» (назва укр. «Тенденції та виклики для кооперативів та соціальних 

підприємств в розвинених і перехідних країнах»; Тренто, 2004 р.) [454]. У 

першому розділі книги знайшла теоретичне обґрунтування сутність 

економічного потенціалу кооперативів та розкрито особливості їх правових 

основ. При цьому, у другому і третьому розділах подано дані про досвід 

кооперативів орієнтованих на потреби споживачів. Зокрема, мова йде про 

позитивні тенденції у розвитку житлової кооперації Естонії, кредитної – 

Литви, кооперативної торгівлі – Чехії. Також зроблено акцент на важливості 

узагальнення досвіду розвинутих країн для урахування його позитивних і 

негативних рис у практиці молодих європейських держав.  

Продовжуючи огляд праць західних дослідників про кооперативи 

споживачів, слід зауважити, що на початку ХХІ ст. серед них почали 
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з’являтись і спільні публікації вчених-представників країн з високим рівнем 

розвитку економіки і тих, що нині проходять складні процеси становлення 

ринкових відносин. Так, привертає увагу стаття Т. Хонольд-Райхерда та 

А. Пантелеймоненка під назвою: «Kreditgenossenschaften in der Ukraine: Die 

Genossenschaftsprinzipien von Raiffeisen und Schulze-Delitzsch im 

Transformationsprozess der Ukraine» (назва укр. «Кредитні спілки в Україні: 

Кооперативні принципи Райффайзена і Шульце-Деліча в 

трансформаційному процесі в Україні»; Штутгарт, 2002 р.) [390]. Вона 

відображає теоретичні основи кредитної кооперації, втілені в українській 

практиці. У статті підкреслено важливість досвіду Німеччини для розвитку 

кредитно-кооперативного сектору «молодих» європейських держав.  

Подібні ідеї притаманні й іншій спільній публікації А. Енс та 

Р. Мюллера «Genossenschaften in Deutschland und Paraguay» (назва укр. 

«Кооперативи в Німеччині та Парагваї»; Штутгарт, 2013 р.) [312]. У цій 

статті також підкреслюється велике значення багаторічного німецького 

кооперативного досвіду для зміцнення економіки країн, що розвиваються. 

У невеликій за обсягом колективній роботі американських дослідників 

Д. Колтрайна, Д. Бартона, М. Боланда під назвою «Differences Between new 

Generation Cooperatives and Traditional Cooperatives» (назва укр. 

«Відмінності між кооперативами нового покоління та традиційними 

кооперативами»; Нью-Йорк, 2000 р.) автори чітко визначили особливості 

кооперативів «нової генерації», передусім, – закрите членство та орієнтація 

на прибуток шляхом роботи з нечленами. Вони зробили висновок про те, що 

такі кооперативи з часом стають типовими бізнес-організаціями [271]. 

Деформації кооперативної ідеї присвячено і статтю німецького вченого 

К. Хеннінга «Genossenschaftsbanken im Rahmen der Globalisierung» (назва 

укр. «Кооперативні банки в умовах глобалізації», 2009 р.) [327]. 

Цілком закономірно, що за останні п’ять років непоодинокими стали 

праці присвячені функціонуванню кооперативів в умовах світової 

економічної кризи. Так, у брошурі, виданій Міжнародною організацією 

праці під назвою «Resilience of the Cooperative Business Model in Times of 
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Crisis» (назва укр. «Стійкість Кооперативній бізнес-моделі в умовах кризи»; 

Женева, 2009 р.) [411] на основі переконливих фактів обґрунтовано 

переваги кредитних кооперативів у порівнянні з комерційними банками в 

умовах кризи. Цій же темі присвячено брошуру Ж.-Н. Орі «The French Co-

operative Banking Group Model: Too Good to be True?» (назва укр. 

«Французька модель кооперативної банківської групи: занадто добре, щоб 

бути правдою?»; Нансі, 2010 р.) [387]. Наведені аргументи економічної 

ефективності кооперативних моделей базуються на досвіді французьких 

кооперативних банків. 

Тема стійкості кооперативної моделі у складних економічних умовах  

світової економічної кризи знайшла розвиток у праці К.С. Байо та 

Б. Роелантса «Capital and the Debt Trap Learning from Cooperatives in the 

Global Crisis» (назва укр. «Капітал і боргова пастка витяг з уроків 

кооперативів в умовах світової економічної кризи»; Нью-Йорк, 2011 р.) 

[248]. Автори книги обстоюють стійкість кооперативів в умовах світової 

економічної кризи. Вони підкреслюють, що криза є індикатором 

економічної міцності кооперативних організацій і виробників, і споживачів. 

У якості прикладу використано великий обсяг інформації щодо 

кооперативів Іспанії, Канади, Мексики і Франції.  

Окреслюючи коло нових для західної кооперативної думки тем щодо 

кооперативів орієнтованих на потреби споживачів, характерних для початку 

ХХІ ст., не можна залишити поза увагою актуальну і багатовекторну 

проблематику, присвячену організації та діяльності енергетичних 

кооперативів [458-459]. Чи не основними лідерами у даному напрямі 

економічних досліджень є сучасні німецькі вчені. Говорячи про них, слід 

передусім згадати змістовні праці Р. Фольца. У своїх публікаціях вчений 

підкреслює важливу роль енергетичних кооперативів для жителів невеликих 

міст Німеччини. Він показує стрімку динаміку росту питомої ваги таких 

організацій у загальнонаціональному кооперативному русі. Вчений також 

акцентує увагу на тому, що успішне їх поширення у значній мірі залежить 

від послідовної державної політики підтримки кооперативів, що 
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спеціалізуються на використанні відновлювальних та екологічно чистих 

джерел енергії.   

Про перспективність кооперативної енергетики у сучасних умовах 

йдеться й у дисертації молодого німецького дослідника Б. Бюрле під назвою 

«Bürgerenergiegenossenschaften-Formen zukunftsträchtiger Energiewirtschaft?» 

(назва укр. «Форми міських енергетичних кооперативів обіцяють енергію?»; 

Нюртінген-Гайслінген, 2010 р.) [264]. Чільне місце у роботі присвячено 

типології сучасних енергетичних кооперативів та особливостям їхнього 

функціонування. Крім наукових публікацій на дану тематику слід згадати і 

літературу інформаційно-статистичного характеру. Це, зокрема, звіти 

німецького Райффайзенівського союзу (DGRV) [311],  що дають розгорнуту 

інформацію про результати діяльності кооперативів-членів цього 

кооперативного об’єднання. 

На завершення аналітичного огляду літератури, присвяченої 

кооперативам споживачів, слід охарактеризувати праці західних учених, які 

висвітлюють особливості функціонування інноваційного напряму у 

сучасному кооперативному русі, а саме товарних кооперативів гібридного 

типу. З огляду на те, що значна частина їхніх членів – споживачі, публікації 

про такі кооперативи мають важливе значення для даного дослідження. 

Серед них праця Р. Холкомба «Factors Impacting Participation In and 

Purchases Made by Members of the Oklahoma Food Cooperative» (назва укр. 

«Фактори, що впливають на участь і покупки, зроблені членами Oklahoma 

Food Cooperative»; Стіллуотер, 2011 р.) [343]. У цій роботі автором 

висвітлено механізм діяльності першого серед таких кооперативів – 

Oklahoma Food Cooperative. Підкреслено особливе його значення як такого, 

що сприяє отриманню споживачами екологічно чистих товарів із «перших 

рук», тобто без торговельних посередників від безпосередніх виробників-

членів кооперативу.  

Підводячи підсумок сказаному вище, можна зробити кілька висновків 

щодо основних аспектів досліджень, характерних для західної економічної 

літератури, що стосуються кооперативів споживачів. Так, з огляду на 
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тематику праць, опублікованих у конкретно-історичному періоді розвитку 

названих кооперативів споживачів, їх доцільно умовно розділити на: 

1) роботи ранньокооперативного періоду (60-90-х рр. ХІХ ст.);   

2) періоду становлення кооперативних організацій споживачів (перша 

чверть ХХ ст.);       

3) активізації кооперативного руху споживачів у часи Великої 

депресії (30-і рр. ХХ ст.);  

4) повоєнної відбудови кооперативів споживачів (1945-1960 рр.);  

5) періоду поліпшення якості життя кооперованого населення  

(70-90-і рр. ХХ ст.); 

6) сучасного розвитку кооперативів споживачів (з початку ХХІ ст.) . 

Узагальнюючою щодо поданої вище інформації про праці, присвячені 

кооперативам споживачів, є таблиця А.1 (додаток А). У ній відображено 

тематику праць за періодами становлення таких кооперативів. Крім того, 

названа таблиця дає уявлення про те, яким саме питанням присвячено ту чи 

іншу публікацію, у тому числі інформація про кооперативи споживачів якої 

саме країни (чи країн) стала предметом дослідження для її автора.  

 

1.3. Кооперативні організації споживачів в історії вітчизняної 

економічної думки 

 

Проведений у попередньому підрозділі аналіз публікацій західних 

дослідників щодо організації та діяльності кооперативів споживачів був би 

не повним без аналітичного огляду опублікованих результатів досліджень 

українських та російських учених. Їм належить чимало праць на 

кооперативну тематику. 

Передусім слід звернути увагу на цілу низку публікацій, присвячених 

кооперуванню споживачів, що з’явилися у світ на теренах колишньої 

Російської імперії. Це пояснюється значним піднесенням кооперативного 

руху на початку ХХ століття. У названий період чимала кількість публікацій 
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були своєрідним «кооперативним літописом». Проте, значна з них виходила 

за рамки простого опису подій «кооперативного життя». Для цих праць 

характерні грунтовні аналітичні узагальнення європейського досвіду, 

набутого тогочасними кооперативами споживачів. 

До їх числа належать роботи видатних діячів вітчизняного 

кооперативного руху М. Балліна і М. Зібера. Книга М. Зібера, опублікована 

під назвою «Потребительные общества» (Київ, 1869 р.), стала першою 

українською працею про кооперативи споживачів, що на той час були 

маловідомими широкому колу співвітчизників автора. У цій роботі М. Зібер 

не тільки розкрив економічну сутність кооперативних «споживчих 

асоціацій», а й із глибоким знанням справи розкрив їх практичне значення. 

Поряд із досвідом західноєвропейських кооператорів, йому вдалося показати 

досягнення та проблеми вітчизняних «піонерів» кооперативного руху [64; 

65]. 

Слідом за вищезгаданою працею у 1870 році побачила світ «Первая 

памятная книжка русских потребительных обществ» (С.-Петербург, 1870 р.) 

[7],  автором якої є один із засновників Харківського товариства споживачів, 

«лірик кооперації» М.Баллін. До неї увійшли матеріали, отримані від перших 

товариств споживачів шляхом письмового опитування, проведеного радою 

згаданого товариства. У ній автор також детально зупинився на причинах 

невдалої діяльності Харківського товариства споживачів. Крім того, у книзі 

було вміщено список рекомендованої літератури відомих тогочасних 

кооператорів таких, як Р.Оуен, А. Сюдр, М. Зібер, А. Михайлов (псевдонім 

Шеллер), В. Берві (псевдонім М. Флеровський). Уперше у «Первой памятной 

книжке…» прозвучав заклик до створення союзних кооперативних 

організацій. 

Однією з перших робіт наукового характеру про кооперативи, у тому 

числі й про кооперативні товариства споживачів, стала фундаментальна 

праця відомого на той час російського літератора  А. Михайлова під назвою 

«Ассоциации. Очерки практического применения принципов кооперации в 

Германии, в Англии и во Франции». Книга мала два видання. Її було 



44 

 

опубліковано у С-Петербурзі в 1871 та 1873 роках. У названій праці чільне 

місце займає інформація про кооперативні крамниці та будівельні 

кооперативи Англії, Німеччини та Франції. На думку автора, саме 

кооперативні організації здатні вести «боротьбу зі складними умовами 

життя», передусім, «за допомогою будівельних, споживчих та виробничих 

товариств»
 

[131, с. ІІ]. Надзвичайно важливою і актуальною є теза 

А. Михайлова про «розбещуючу дію» державної допомоги, що надається 

для створення кооперативу. Він рішуче стверджував, що кооператив свою 

діяльність має «починати з гроша, пережити всі страждання жебрацтва, щоб 

потім дорожити благами багатства»
 
[131, с. ІV]. 

Змістовною з точки зору інформації про кооперативи споживачів є 

праця Є.Максимова «Смотр кооперативным силам» (Санкт-Петербург, 

1909 р.) [122], написана автором під впливом вражень про І-й Всеросійський 

з’їзд кооперативів. У ній відображено ранній період становлення споживчої 

кооперації, як невід’ємної частки світового кооперативного руху середини 

ХІХ століття. У книзі подано історію становлення Рочдельського товариства 

споживачів (Англія, 1844 р.). Привертає увагу й характеристика розвитку 

товариств споживачів Англії, Бельгії, Данії, Німеччини, Російської імперії та 

Швейцарії. Слід також зазначити, що автор названої праці зосередив увагу 

на широкому спектрі напрямів діяльності названих товариств. Зокрема, він 

показав, що постачання споживчих товарів було далеко не єдиною функцією 

товариств споживачів. У книзі мова йде про організовані на кооперативних 

засадах школи, театри, санаторії, лікарні тощо. Окремо відображено питання 

розвитку кредитної кооперації у Російській імперії, дано оцінку державній 

політиці щодо кредитних кооперативів. Центральним є питання співпраці 

між різними видами кооперативів споживачів, у тому числі у межах 

Міжнародного кооперативного альянсу. 

Своєрідною енциклопедією початку ХХ ст. можна вважати колективну 

працю українських та російських економістів-кооператорів під назвою 

«Кооперация на Всероссийской выставке 1913 г. в Киеве» (Київ, 1914 р.) 

[84]. У ній підведено своєрідний підсумок розвитку кооперативного руху 
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Російської імперії за період з 1865 до 1913 року. Два з п’яти розділів 

названої книги присвячені кооперативам, орієнтованим на потреби 

споживачів, зокрема кооперативним крамницям та кредитним товариствам.    

Наукова цінність названої праці полягає у тому, що вона містить як 

історичні дані, так і матеріали щодо кооперативної практики, що стосуються 

тогочасного періоду. При цьому аналіз генезису кооперативних організацій 

здійснено на основі періодизації кооперативного руху. Авторами виділено 

чотири етапи: 1865-1874, 1875-1897, 1898-1905 та 1906-1912 рр., що цілком 

співпадають зі зміною економічної ситуації в країні. Також подано 

детальний аналіз результатів діяльності кооперативів споживачів станом на 

1913 рік. Зокрема, розглянуто внутрішню фінансову ситуацію у названих 

кооперативах, проблеми щодо надання товарів у борг, продаж товарів 

нечленам, забезпеченість працівниками, культурно-просвітню діяльність 

тощо.  

Позитивною стороною подання інформації є відображення даних у 

розрізі регіонів тогочасної Російської імперії. Особливу цінність мають 

уміщені аналітичні матеріали щодо підавстрійської території України, а 

також Польщі, Прибалтики, Кавказу та Середньої Азії, що входили тоді до 

складу царської Росії. Крім того, у книзі є узагальнені дані про товарні 

товариства споживачів, що успішно розвивалися у Фінляндії «за 

рочдейльським принципом».  

До числа праць історико-економічного характеру, що були написані на 

основі узагальненого вітчизняного досвіду перших кооперативів, зокрема 

Харківського товариства споживачів, належить книга В.Маркова «Пионеры 

Южно-Русской Кооперации. Н.П. Баллин и его сотрудники. Очерк из 

истории кооперации на Украине» (Харків, 1919 р.)
 
[124]. Названа праця не є 

лише «літописом» названого товариства. Крім загальної характеристики 

Харківського товариства споживачів, його «ідейного батька» Миколи 

Балліна і його однодумців-співробітників у книзі  подано аналіз статуту та 

причини невдач першого на теренах України споживчого кооперативу.  
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Однією з перших брошур пропагандистського характеру стала робота 

відомого на той час російського професора І. Озерова під назвою «Что такое 

общество потребителей? Как его основать и вести» (Санкт-Петербург, 

1896 р.) [143]. З огляду на популярну форму викладу її матеріалу на 

Всесвітній виставці у Парижі брошуру було відзначено золотою медаллю та 

присуджено премію юридичного факультету Московського університету 

[66]. 

До узагальнюючих фундаментальних праць, присвячених товариствам 

споживачів, слід віднести і книгу того таки І. Озерова «Общества 

потребителей» (Санкт-Петербург, 1900 р.) [142]. Дане дослідження 

відображає безліч важливих аспектів організації і діяльності названих 

кооперативів. Чимало інформації автор отримав шляхом власних обстежень 

як міських, так і сільських товариств споживачів. У теоретичній її частині 

подано авторське визначення терміна «споживче товариство», що за змістом 

тотожне поняттю «товариство гуртових закупок споживчих товарів». 

Центральне місце займає детальна інформація щодо історії товариств 

споживачів та кооперативного законодавства. Наукова цінність книги 

полягає і у тому, що у ній уміщено компактну інформацію щодо 

кооперативів Англії, Німеччини, Франції, Італії, Швейцарії, Бельгії, 

Російської імперії  та США. 

Окремо слід зазначити, що у названій книзі детально описано механізм 

внутрішніх розрахунків «кооперативними» сурогатними грошима (розкрито 

зміст «жетонної», або «марочної» системи). Не обминув І. Озеров тему 

формування союзних організацій товариств споживачів. Зокрема, у 

окремому підрозділі подано характеристику Московської спілки споживчих 

товариств. Крім того, названа книга знайомить читачів із значним переліком 

літератури на кооперативну тематику. У додатках представлені важливі 

статистичні дані та уміщено типовий статут товариства споживачів, 

затверджений у 1897 р., а також статут згаданої вище Московської спілки. 

Слід також зауважити, що значна частина книги присвячена методичним 
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аспектам створення та функціонування товариств гуртових закупок 

споживчих товарів (споживчих товариств).  

Тема кооперативів споживачів є центральною у працях тогочасного 

інструктора з питань кооперації Київської земської управи М. Бойкова [36; 

114, с. 46]. Найбільш відомими є його роботи – «Потребительская 

кооперация в Киевской губернии» (Київ, 1910 р.)
 
[13], «Как открыть и вести 

потребительное общество в деревне» (Київ, 1912 р.) [12] та «Кредитование 

кредитными кооперативами кооперативов других видов»
 

(1910 р.) [11]. 

Праці М. Бойкова характеризуються глибоким знанням справи. У них 

можна знайти і статистичні дані, і методичні рекомендації щодо організації 

кооперативної діяльності, і бачення автора перспектив розвитку різних типів 

кооперативів споживачів.  

Важливим джерелом для дослідників теорії і практики кооперативів є 

праця відомого українського економіста і громадського діяча 

С. Бородаєвського під назвою «Кооперации» (С.-Петербург, 1904 р.) [15], 

написана на основі матеріалів, ретельно зібраних 531 активно діючим на той 

час «місцевим комітетом щодо потреб сільськогосподарської 

промисловості». П’ятий розділ книги присвячено актуальним питанням 

розвитку кооперативного кредиту. Подано пропозиції стосовно підвищення 

ефективності організації та діяльності кредитних кооперативів, у тому числі 

і тих, що кредитували споживачів. Окремо слід звернути увагу на те, що у 

названій книзі чи не вперше у вітчизняній економічній літературі подано 

класифікацію кооперативів. Серед кредитних кооперативів 

С. Бородаєвський виділив три типи – товариства взаємного кредиту, 

ощадно-позикові товариства і каси, а також кредитні товариства. У названій 

праці представлені матеріали та практичні рекомендації й щодо інших 

кооперативних організацій, орієнтованих на потреби споживачів, зокрема, 

так званих споживчих товариств (основним видом діяльності яких було 

забезпечення функціонування кооперативних крамниць), їх спілок, 

товариств взаємного страхування та союзних організацій цих кооперативів.  
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Фундаментальною працею історико-економічного характеру, де з 

показовою науковою скрупульозністю проведено аналіз розвитку 

українських товариств споживачів у дорадянський період, є книга 

Б. Стопнєвича «Споживча кооперація на Україні. Спроба історико-

статистичного начерку» (Полтава, 1919 р.) [200]. Монографічне 

дослідження побудоване на численних статистичних даних і, важливому для 

розуміння, особливостей споживчої кооперації України фактичному 

матеріалі. Воно містить додатки, що дають можливість дослідникам 

здійснювати власні розрахунки та проводити повноцінний економічний 

аналіз. 

Говорячи про кооперативи споживачів неможливо обминути увагою 

монографію видатного українського економіста М. Туган-Барановського, 

«Социальные основы кооперации», (Москва, 1916 р.) [214], що є без 

перебільшення шедевром економічної думки. Лише за життя автора книга 

перевидавалася три рази. Це ґрунтовне дослідження розвитку теорії і 

практики кооперативних організацій Російської імперії у контексті 

кооперативного руху країн Європи XIX – початку XX століття. 

Визначальною для нього стала теза автора про те, що «на Заході (кооперація 

– прим. наша) є рухом народних мас, у якому участь інтелігенції відносно 

невелика. У нас же кооперація хоч і охопила мільйони населення, та все ж 

знаходиться під великим впливом інтелігенції, що діє у цьому випадку під 

впливом міркувань ідейного характеру…» [214, с. ІІІ]. З огляду на цю 

обставину вчений здійснив своєрідний пошук «соціальних основ кооперації» та 

шляхів надання вітчизняному кооперативному рухові «народного характеру». 

При цьому слід зауважити, що праця М.І. Туган-Барановського з науковою 

неупередженістю розкриває широке поле питань щодо організації та 

діяльності кооперативів орієнтованих на потреби споживачів – товариств 

рочдейльського типу, житлово-будівельних та кредитних (моделі Г. 

Шульце-Деліча).  

Крім вищезгаданих праць українських і російських економістів, з 

початку ХХ століття до утвердження радянської влади побачили світ 
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численні публікації учених-кооператорів таких, як О. Анциферов 

(«Кооперативный кредит и кооперативные банки», Харків, 1919 р.) [4], 

С. Прокопович («Кооперативная организация мелкого кредита», Москва, 

1919 р.) [188], О. Меркулов («Исторический очерк потребительской 

кооперации в России», Москва, 1917 р.)
 

[127], В. Тотомианц 

(«Потребительные общества. История, теория и практика», С-Петербург, 

1907 р.) [212], М. Хейсин («Потребкооперация в Великобритании», С-

Петербург, 1919 р.); «Потребительная кооперация», Петроград, 1917 р.)
 

[232], О.Чаянов (Основные идеи и формы организации крестьянской 

кооперации» Москва, 1919 р.)
 
[238] та інші. 

Говорячи про публікації, так званого, дорадянського періоду, 

присвячені кооперативам споживачів, слід згадати низку статей, 

опублікованих у провідному «кооперативному» журналі Російської імперії 

«Вестник кооперации». Крім праць про кооперативи гуртових закупівель 

споживчих товарів, у названому кооперативному виданні уміщені статті про 

житлову та кредитну кооперацію [18; 129; 146; 171; 178; 179; 231]. Їх 

авторами є тогочасні знавці вітчизняного та зарубіжного кооперативного 

руху такі, як М. Брайдо, С. Меркулов,  К. Пажитнов, Ю. Переяславский, 

Д. Полупанов, М. Туган-Барановський, М. Хейсин та багато інших учених-

кооператорів. 

При цьому слід зазначити, що за кілька років після встановлення 

радянської влади кардинально змінилися основні акценти у дослідженнях на 

кооперативну тематику. Значна частина провідних вчених-економістів з 

різних причин стали «призвичаювати» свої праці з питань кооперативного 

руху до «стратегічної лінії» більшовицької (у подальшому комуністичної) 

партії. До таких слід віднести праці П. Мохора «Од Балліна до Леніна. 

Етапи розвитку кооперативної думки на Україні» (Київ, 1924 р.) [133], 

М. Кантора «Основы кооперативной политики РКП(б)» (Москва, Ленінград, 

1926 р.) [71], Л. Степнякова «Партячейки и кооперация» (Київ, 1925 р.) 

[199], В. Целлариуса «Как партия осуществляет кооперативный план 

Ленина» (Харків, 1927 р.) [234] та інші. 
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І лише незначна частина вчених у непростих умовах командно-

адміністративної системи, пропагували ідеї класичних кооперативів 

споживачів. У цьому зв’язку, передусім, слід згадати книгу 

П. Височанського «Начерк розвитку української споживчої кооперації 

(дорадянська доба)» (Катеринослав, 1920 р.) [27], О. Чаянова з його відомою 

працею «Краткий курс кооперации» (Москва, 1925 р.) [239]. Якщо перша за 

змістом є короткою історією української кооперації споживачів, то друга 

розкриває сутність справжніх кооперативів рочдельського типу. 

На жаль, більшість публікацій періоду 1920 – 1980 рр. мають значний 

відбиток агресивної комуністичної ідеології і присвячені єдиному із трьох 

основних видів кооперації, що було залишено радянської владою – 

споживчій (кредитну та сільськогосподарську після згортання НЕПу було 

ліквідовано). Так, крім вказаних вище праць для прикладу згадаємо статті 

Ф. Алютина «Роль потребительской кооперации в осуществлении ленинско-

сталинского кооперативного плана» (Москва, 1949 р.) [3] і А. Прийменко 

«Потребительская кооперация в период реакции (1907-1910 гг.)» (Київ, 1988 

р.) [185], книги Я. Кістанова «Потребительская кооперация СССР. 

Исторический очерк» (Москва, 1951 р.) [78] та Г. Бланка «Потребительская 

кооперация СССР» (Москва, 1965 р.)
 
[10], а також типові для цього періоду 

дисертації П. Попова «Потребительская кооперация при социализме и в 

период перехода к коммунизму» (Воронеж, 1970 р.) [181] та Л. Файна 

«Опыт кооперативного строительства в первые годы Советской власти и его 

значение в разработке В.И. Лениным кооперативного плана» [221].  

Неупередженими за змістом залишалися лише праці вчених-емігрантів, 

які у різний період залишили радянську територію. Так, на особливу увагу 

заслуговують книги О. Билімовича «Кооперация в России до, во время и 

после большевиков» (Франкфурт-на-Майне, 1955 р.) [9] та І. Витановича 

«Історія українського кооперативного руху» (Нью-Йорк, 1964 р.) [28]. У 

книгах широко представлена кооперація споживачів, її видатні постаті, 

важливі факти з історії кооперативного руху, у тому числі й вітчизняного. 

Різним аспектам функціонування кооперативів, організованих українською 
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діаспорою Канади присвячені роботи А. Качора «Головна мета української 

кооперації у вільному світі» (Вінніпег, 1974 р.), «Ідейні основи української 

кооперації в діаспорі» (Чикаго-Торонто-Вінніпег, 1979 р.), «75-piччя 

кpeдитової кooпepaції в Kaнaді» (Вінніпег, 1976 р.), «Xpoнiкa 50 poкiв 

кooпepaтивної служби українській громаді» (Північний Вінніпег, 1993 р.) та 

інших [74-76]. У цих працях основний акцент зроблено на діяльності 

кредитних спілок – фінансових кооперативів, представлених переважно 

членами-споживачами і популярними на Американському континенті 

(передусім у Канаді та США).   

При цьому, протягом всього радянського періоду, аж до прийняття 

Закону СРСР «Про кооперацію в СРСР» (1988 р.) [62], наукові праці на 

кооперативну тематику в основному обминали об’єктивне висвітлення 

здобутків міжнародного кооперативного руху, і передусім (з ідеологічних 

міркувань), досвіду кооперативів дорадянської доби. Певним виключенням 

можна вважати брошуру В. Галкіна «Из истории кооперативного движения 

в Англии» (Москва, 1976 р.) [35]. Проте і в ній перебільшено роль 

«пролетаріату у суспільстві». Наукову цінність мають багаті на фактичний 

матеріал щодо розвитку міжнародного кооперативного руху праці 

О. Крашеніннікова такі, як «Международное кооперативное движение» 

(Москва, 1977 р.), «Международный кооперативный альянс» (Москва, 

1980 р.), «Кооперация в современном мире» (Москва, 1987 р.) [91-94]. Всі 

вони дають уявлення про місце і роль кооперативів споживачів у 

національних економіках різних країн світу, а також основні аспекти їх 

співпраці на рівні міжнародної кооперативної організації – Міжнародний 

кооперативний альянс. Говорячи про публікації проблемного характеру 

«доперебудовного» періоду у радянській кооперативній думці, слід згадати 

книгу Г. Гетьмана під назвою «Кооперативная торговля: развитие, 

проблемы, перспективы (на материалах Украинской ССР)» (Харьков, 

1985 р.) [39].  

Як зазначалося вище, у 1988 році було прийнято Закон «Про 

кооперацію в СРСР», покликаний розкрити значні потенційні можливості 
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кооперації, сприяти посиленню її ролі в процесі «зміни соціально-

економічного розвитку країни» [62, с. 3]. Цей правовий акт став підставою 

для активізації наукових досліджень, присвячених кооперативам 

орієнтованим на потреби споживачів. Таким чином, наприкінці 1980-х років 

побачили світ праці, що відображали різні аспекти теорії і практики 

кооперативів споживачів. Серед них праця Т. Дронова «Диалектика 

развития общественной кооперации: теоретический и методологические 

аспекты исследования» (Ленінград, 1989 р.) [54], Т. Абової «Правовое 

обеспечение организации и деятельности кооперативов в сферах 

производства и услуг» (Москва, 1989 р.) [1], M. Увалича «Кооперативы в 

Европе» (Москва, 1989 р.) [216], та B. Наумова «Кооперация в Италии» 

(Москва, 1989 р.) [36]. До цього періоду можна віднести книгу К. Вахітова 

«Потребительская кооперация СССР» (Москва, 1991 р.) [22]. Таким чином, 

небезпідставним буде твердження про те, що для авторів публікацій 

останніх років існування СРСР було характерним прагнення відродити 

кооперативний рух на основі узагальненого багаторічного міжнародного 

досвіду. Проте, і вищезгаданий «кооперативний» закон і державна політика 

щодо відродження кооперативів, яку віддзеркалювали окремі публікації 

(зокрема, колективна монографія «Социалистическая кооперация: история и 

современность» – Москва, 1989 р.) [195], у силу низки ідеологічних 

обставин сприяли розвитку в СРСР псевдокооперативного руху. У названій 

та інших подібних працях кооперативи розглядалися як суто 

підприємницькі економічні організації, де торговельною чи виробничою 

діяльністю поєднувалися кілька осіб «з ринковим мисленням». Ця обставина 

зводила нанівець соціально-економічну сутність кооперативних організацій, 

не залишаючи у тогочасному кооперативному секторі місця справжнім 

кооперативам споживачів. 

Зважаючи на сформований у роки так званої «перебудови» негативний 

імідж щодо кооперативів серед пересічного населення України, вже у 

найближчий час після розпаду Радянського Союзу провідні вчені-

економісти почали активну наукову роботу, що сприяла подоланню 
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псевдокооперативного мислення у громадян пострадянських республік, у 

тому числі й України. Упродовж 1990-х років світ побачили праці як 

історико-теоретичного, так і практичного характеру. 

Серед них, передусім, слід згадати докторські дисертації українських 

істориків та економістів В. Марочка «Українська селянська кооперація. 

Історико-теоретичний аспект» (1861–1929 рр.)» (Київ, 1995 р.) [126], 

В.Половця «Кооперативний рух в Лівобережній Україні (1861-1917 рр.)» 

(Київ, 1997 р.)
 

[176] та кандидатські дисертації В. Гончаренка 

«Кооперативні організації: економічна природа та проблеми відродження в 

Україні» (Київ, 1993 р.) [46], В.Власенка «Кредитна кооперація 

Лівобережної України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.» (Харків, 

1998 р.)
 

[29], А. Пантелеймоненка «Сільськогосподарські товариства в 

Україні: зародження, основні напрямки діяльності і значення (друга 

половина ХІХ – початок ХХ ст.)» (Київ, 1995 р.) [158], І. Фаренія 

«Український кооперативний рух у період 1917-1920 років (історичний 

аспект)» (Черкаси, 1999 р.) [223] та інших. 

До числа книг, що торкаються теми кооперації споживачів належить 

монографія вже згаданого вище відомого українського вченого 

В. Марочка «Українська селянська кооперація. Історико-теоретичний аспект 

(1861-1929 рр.)» (Київ, 1995 р.) [125]. У книзі вперше у сучасній історико-

економічній літературі відображено ретроспективу українського 

кооперативного руху. Центральне місце у названій праці займають 

матеріали, що відображають основні аспекти діяльності кооперативних 

кредитних, ощадно-позикових, споживчих та сільськогосподарських 

товариств та спілок. Наведені автором факти свідчать про важливе значення 

фінансових кооперативів та  кооперативних крамниць для задоволення 

споживчих потреб міського та сільського населення. У праці В. Марочка 

також відображено місце вищезгаданих кооперативів у вітчизняному 

кооперативному секторі економіки. 

Широкий спектр інформації про кооперативи споживачів містить і 

праця Л. Файна «Отечественная кооперация: Исторический опыт» (Іваново, 
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1994 р.)
 
[220], відомого російського дослідника кооперативного руху. Вона, 

як і попередня, відображає генезис кооперативів споживачів, що діяли 

переважно на території російських губерній. Названа монографія має 

широкий спектр фактичного матеріалу, що є важливим для даного 

дисертаційного дослідження. 

Беручи до уваги неабияке значення кредитної кооперації для жителів 

міста і села, передусім, для вирішення їхніх споживчих проблем, слід 

згадати монографії А. Морозова «Село і гроші. Українська кредитна 

кооперація в добу непу» (Черкаси, 1993) [132] та В. Гончаренка «Кредитна 

кооперація. Форми економічної самодопомоги сільського і міського 

населення у світі та в Україні (теорія, методологія, практика)» (Київ, 

1998 р.) [47]. 

Перша з них є результатом вітчизняних історико-економічних 

досліджень, здійснених у ранній період незалежності України. У книзі 

А. Морозова зроблено акцент на функціонуванні сільських кредитних 

кооперативів у роки НЕПу, зокрема, на їх основній функції – кредитуванні 

дрібного сільськогосподарського виробництва. Разом з тим, у ній розкрита 

сутність функціонування вітчизняної кредитної кооперації в умовах 

формування радянської командно-адміністративної системи. У названій 

монографії автор аргументовано довів, що у Радянському Союзі протягом 

1920-х років кредитні кооперативи були підпорядковані державним і 

партійним органам. Зокрема, А. Морозов на основі фактів показав, що 

правляча більшовицька партія через своїх представників «делегованих» до 

органів управління названих кооперативів проводила політику диктату щодо 

внутрішнього управління, а, передусім, при здійсненні кредитної політики. 

Вихід у світ другої з названих книг став без перебільшення визначною 

подією не тільки у науковому та громадському житті України, а й 

української діаспори Канади та Сполучених Штатів Америки. Поєднання у 

монографії В. Гончаренка питань теорії, історії та практики функціонування 

кредитно-кооперативного сектору у національних економіках різних країн 

світу зробило книгу своєрідною енциклопедією з питань кредитної 



55 

 

кооперації. Підняті автором наприкінці 90-х років ХХ ст. проблеми розвитку 

кредитних спілок (однієї з форм кредитних кооперативів, шо має місце в 

Україні) у сучасних умовах не втратили своєї актуальності і стали основою 

національної «Концепції розвитку системи кредитної кооперації» [82; 190]. 

При цьому узагальнені матеріали неодноразово використовувалися для 

підготовки публікацій у пресі та відео сюжетів, у ході пропагандистських 

компаній, спрямованих на розбудову кредитно-кооперативного руху в 

Україні. 

Здійснюючи аналіз історико-економічної літератури щодо 

кооперативів, орієнтованих на потреби споживачів, слід зауважити, що 

значна частина публікацій 1990-х років була спрямована на реформування 

існуючої в Україні системи споживчої кооперації. Серед таких праць – 

колективна монографія «Споживча кооперація України: історичні та 

соціально-економічні аспекти» (Київ, 1996 р.) [197] та монографія за 

редакцією відомого українського вченого-правника В. Семчика «Право 

власності в споживчій кооперації України» (Київ, 1996 р.) [184]. 

Продовженням теми реформування системи споживчої кооперації на 

початку ХХІ ст. стала монографія колишнього Голови Правління 

Укоопспілки С. Бабенка «Трансформація кооперативних систем у 

перехідній економіці» (Київ, 2003 р.) [5], що є результатом його 

дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора 

економічних наук. У книзі подано аналіз тогочасної ситуації у системі 

Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки) та 

авторське бачення основних напрямів здійснення реформ у системі, що була 

сформована ще у перші роки встановлення радянської влади.  

Пошук шляхів реформування колишньої системи споживчої кооперації 

СРСР стало темою для численних досліджень не тільки українських, а й 

російських вчених – істориків, економістів та юристів. Значний науковий 

інтерес викликає книга І. Дахова «Развитие кооперативов в странах СНГ» 

(Москва, 2002 р.) [51]. Вона є своєрідним оглядом кооперативного руху 

країн СНД на рубежі ХХІ століття. Значна частина матеріалу цієї праці 
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відображає специфіку розвитку кооперації споживачів у нових для країн 

пострадянського простору умовах, пов’язаних з формуванням ринкового 

середовища на території колишнього Радянського Союзу.  

Слід зауважити, що на початку ХХІ ст. не зменшилась кількість праць 

історико-економічного характеру, у тій чи іншій мірі присвячених 

кооперативам споживачів. Так, до 2010 року було захищено більше десятка 

дисертацій, серед яких докторська дисертація В. Гончаренка «Становлення 

світової системи кредитної кооперації: теорія, методологія, практика» (Київ, 

2002 р.) [49], А. Пантелеймоненка «Становлення і розвиток кооперативних 

організацій аграрного сектору України (друга половина XIX – початок 

XXI ст.)»  (Київ, 2009 р.) [162] та І. Фаренія «Кооперативний рух у 

Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття» 

(Київ, 2009 р.) [224], а також дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук – В. Гольця «Кооперативний рух Північного Лівобережжя 

України в період непу (20-ті роки ХХ ст.)» (Харків, 2004 р.) [45] і 

Ю. Тимченко «Кооперативні організації в господарській системі України в 

період НЕПу» (Київ, 2007 р.) [208].  

Результати окремих з названих дисертаційних досліджень були видані у 

формі так званих передзахистних і післязахистних монографій, зокрема, 

В. Гольцем («Кооперація і неп (20-ті роки ХХ ст.)»; Чернігів, 2006 р.) [44], 

Ф. Ленченком («Нариси з історії споживчої кооперації Київщини»; Київ, 

2002 р.) [114], Т. Оніпко («Торговельна діяльність споживчої кооперації 

України в період непу (історико-економічний аспект)»; Полтава, 2010 р.)
 

[144], А. Пантелеймоненком («Становлення кооперації в українському селі: 

історико-економічні аспекти»; Полтава, 2006 р. і «Аграрна кооперація в 

Україні: теорія і практика»; Полтава, 2008 р.)
 

[151; 152], В. Половцем 

(«Історія кооперації Лівобережної України (1861-1917 рр.)»; Чернігів, 

2002 р.) [177] та І. Фаренієм («З історії становлення кооперативного руху в 

Наддніпрянській Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)»;  

Черкаси, 2003 р.)
 
[222].  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%AE.%D0%92.$
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Широкий спектр проблем щодо становлення, розвитку, організації та 

функціонування кооперативів, орієнтованих на потреби споживачів 

представлено й у численних дисертаційних роботах російських учених, 

захищених протягом першого десятиріччя ХХІ століття. До їх числа 

належать дисертації А. Гагієвої «Исторический опыт и проблемы 

образовательной деятельности потребительской кооперации России в  

20-90-е годы XX века» [34], І. Кашипової «Кредитные потребительские 

кооперативы как фактор социально-экономического развития региона» 

(Уфа, 2004 р.)
 
[77], Н. Леонової «Потребительская кооперация Северного 

Кавказа в 20-е годы XX века» (Ставрополь, 2004 р.) [115], В. Мальчука 

«Потребительская кооперация в России в конце XIX – начале XX вв.: Опыт 

общественного регулирования» (Москва, 2003 р.)
 
[123], М. Пеленіциної 

«Законодательство России о кооперации: Историко-правовой аспект» 

(Владимир, 2004 р.) [168], В. Петрова «История становления кооперативной 

мысли в России» (Саратов, 2000 р.) [172], Т. Селиверстова «Правовое 

регулирование кооперации в России в 1865 – 1917 гг.» (Ставрополь, 2004 р.) 

[193], З. Хаджуовой «Модернизация российского кооперативного 

законодательства в конце XIX – начале XX века» (Саратов, 2001 р.) [226] та 

інших.  

Особливе місце серед праць російських учених займають брошури і 

книги відомих дослідників кооперативного руху К. Вахітова та 

Н. Фігуровської. Із числа публікацій, що мають пряме відношення до теми 

даного дослідження слід передусім, назвати роботи «Школьные 

кооперативы» (Москва, 2007 р.) та «Кооперация: теория, история, практика» 

К. Вахітова (Москва, 2011 р.) [23; 24] та книги за редакцією Н. Фігуровської 

«Кооперация. Страницы истории» в трьох томах (Москва, 2001 р.) [85-87]. 

Враховуючи їх важливість для дослідження кооперативів споживачів, 

подаємо коротку характеристику цих публікацій.  

Говорячи про брошуру К. Вахітова під назвою «Школьные 

кооперативы», зауважимо, що в її основу покладено ідею економічної освіти 

та виховання споживчої культури у дітей шкільного віку шляхом залучення 
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їх до діяльності кооперативів (переважно споживачів), створених при 

школах. Така практика набула поширення у роки непу і відображена у низці 

праць 1920-х років [41; 83]. Вона без перебільшення є актуальною і 

сьогодні, адже є вагомою складовою у справі поширення знань про 

кооперативи серед громадян-споживачів.  

Друга з названих праць К. Вахітова – «Кооперация: теория, история, 

практика» є фундаментальною книгою, що широко висвітлює проблеми 

теорії, історії і практики кооперативних організацій. Ключове місце у ній 

відведено кооперативному рухові Росії як дореволюційного та радянського 

періодів, так і сучасному, коли кооперативною громадськістю робляться 

наполегливі кроки на шляху до відродження справжньої кооперації 

споживачів та створення основ розвитку кооперативного сектора сучасної 

економіки. Видання знайомить з досвідом кооператорів різних країн, вказує 

можливі способи вирішення проблем кооперативного руху. 

Як уже зазначалося вище, вагомий внесок у розвиток теорії та історії 

кооперації належить Н. Фігуровській, яка з 1993 р. [85] започаткувала серію 

наукових праць під назвою «Кооперация. Страницы истории». Найбільш 

фундаментальним серед них є 3-х томник, виданий у 2001 році [86; 87]. 

Включені до книги матеріали є першим і унікальним зібранням робіт 

російських та українських економістів, громадських діячів та кооператорів-

практиків 30-40-х рр. ХІХ – початку ХХ століття. Поряд з важливою 

інформацією щодо формування кооперативної думки на теренах Російської 

імперії, у ній відображено процес формування кооперативних організацій як 

суспільних інститутів. Значна частина інформації стосується кооперативної 

торгівлі як інструменту захисту економічних інтересів споживачів та 

кредитної кооперації – надійного засобу самофінансування споживчих 

потреб пересічних громадян. Книга висвітлює ідеї «батьків» кредитних 

кооперативів Ф.В. Райффайзена та Г. Щульце-Деліча, а також 

«кооперативний світогляд» перших вітчизняних кооператорів, активних 

пропагандистів кооперації споживачів М. Зібера і М. Балліна. 
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Характеризуючи праці українських та російських учених-кооператорів 

за темою даного дослідження, що були опубліковані у 2010 р. і у наступні 

роки, слід зауважити, що багато з них приурочено Міжнародному рокові 

кооперативів, що широко відзначався світовою прогресивною 

громадськістю у 2012 році. При цьому слід зазначити, що особливістю 

публікацій цього періоду є те, що вони охоплюють широкий спектр проблем 

розвитку різних видів і форм кооперативів споживачів. Поряд з роботами 

про кредитну [53; 57; 120; 165; 137; 173; 244] і так звану споживчу 

кооперацію (кооперативну торгівлю) [21; 56; 139; 140; 155; 191; 201; 241] 

було опубліковано результати досліджень, що стосуються організації і 

діяльності житлових, страхових, енергетичних, інформаційно-технологічних 

(ІТ) та туристичних кооперативів, без яких сучасне населення багатьох країн 

світу вже просто не уявляє своє повсякденне життя.   

Так, за останні чотири роки темі житлової кооперації присвячено праці 

українських учених О. Литвина («Тенденції та закономірності розвитку 

європейської житлової кооперації у контексті світового кооперативного 

руху» – Харків, 2013 р.; «Розвиток житлової кооперації в країнах Європи та 

можливості використання європейського досвіду в Україні» – Полтава, 

2014 р.; «Жилищная кооперация в современном мировом кооперативном 

движении» – Бєлгород, 2013 р.) [116-118], О. Ковальової («Особливості 

організаційно-господарського забезпечення діяльності житлово-будівельних 

кооперативів»; 2012 р.)
 
[79], І. Кузенко («Житлова кооперація Донбасу як 

один із засобів поліпшення житлової кризи в період НЕПу»; 2010 р.) [95],  

А. Пантелеймоненка («Генезис і тенденції розвитку житлової кооперації в 

Україні», 2010 р.; «Становлення та розвиток житлової кооперації 

Німеччини», 2011 р.; «Становлення та розвиток житлової кооперації у 

Великобританії», 2012 р.) [147; 150; 151], Д. Позова («Житлово-будівельний 

кооператив як кооператив споживчого типу», 2011 р.) [174].  

У цей же період було опубліковано чимало робіт російських науковців 

таких, як С. Власов («Жилищно-строительные кооперативы и их роль в 

решении жилищной проблемы в РСФСР (1960-1980-е годы)»; Саратов, 

2010 р.) [30], І. Гареєв («Жилищно-строительные кооперативы: история 
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становления и перспективы развития»; Казань, 2013 р.) [37], К. Дяченко 

(«Практика потребительской кооперации в строительстве и ЖКХ»; 2011 р.) 

[55], К. Самаркін («Осуществление гражданами права на жилище в 

жилищных и жилищно-строительных кооперативах»; Екатеринбург, 2011 р.) 

[192] та інші. У названих працях, передусім, мають місце історичний, 

міжнародний та правовий аспекти. Проте, незважаючи на тему, що 

висвітлюється, всіх їх єднає чітке практичне спрямування. 

Цінними з позиції розвитку вітчизняного страхового ринку є праці 

російських та українських учених, написані на основі зарубіжного досвіду 

функціонування товариств взаємного страхування та страхових 

кооперативів. Серед них, передусім, слід назвати докторську дисертацію 

І. Логвинова «Взаимное страхование как метод создания страховых 

продуктов в российской экономике» (Москва, 2010 р.) [119] та статті 

А. Пантелеймоненка «Західноєвропейські товариства взаємного страхування 

та страхові кооперативи: сутність організації, зміст діяльності і значення» 

(Львів, 2011 р.) [154] і І. Тимошенка «Механізм функціонування товариств 

взаємного страхування і страхових кооперативів: перспективи розвитку в 

України» (Полтава, 2011 р.) [206]. 

Інноваційними для економічної науки більшості країн пострадянського 

простору є наукові публікації, що висвітлюють досвід країн з розвинутою 

економікою щодо задоволенню споживчих потреб громадян у відносно 

дешевій електроенергії шляхом їх участі у спеціалізованих обслуговуючих 

кооперативах. Саме енергетичним кооперативам присвячені окремі праці 

вже згаданого вище А. Пантелеймоненка, а також Т. Грицюк та Л. Ткаченко. 

Так, розвитку кооперативної енергетики Німеччини присвячено спільну 

статтю А. Пантелеймоненка та Т. Грицюк під назвою: «Енергетичні 

кооперативи: досвід Німеччини» (Полтава, 2013 р.) [149], а у статті, 

написаній у співавторстві Т. Грицюк і Л. Ткаченко «Тенденції видобутку та 

використання паливно-енергетичних ресурсів та перспективи розвитку 

українського ринку послуг кооперативів з енергозбереження» 

(Хмельницький, 2011 р.) [209], зроблено акцент на важливості використання 

світового досвіду кооперативного енергозабезпечення для України.  
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Інноваційне значення щодо розвитку національних економік країн 

колишнього СРСР мають і публікації, присвячені обслуговуючим 

кооперативам у сфері туризму та ІТ-послуг. При цьому слід зауважити, що 

ці теми поки що не дістали належного висвітлення у працях українських і 

російських учених-економістів. Цю проблематику лише певною мірою 

розкривають статті «Про модель обслуговуючого кооперативу у сфері 

зеленого туризму України» (автори – А. Пантелеймоненко і 

М. Кабачинський) [156] та «Німецький досвід організації роботи ІТ-

кооперативів» (автор – О. Горбатько) [50], видані у 2012 році. 

Для з’ясування особливостей тематики публікацій українських учених 

початку ХХІ століття щодо проблем розвитку кооперативів споживачів, 

проведемо порівняння їх проблематики з тими, що були опубліковані у 

1990-х роках, починаючи з моменту розпаду Радянського Союзу. З цією 

метою подаємо таблицю 1.3. При цьому зауважимо, що до таблиці увійшла 

інформація про публікації тільки тих вітчизняних учених, праці яких 

найбільше відповідають темі нашого дисертаційного дослідження.   

 

Таблиця 1.3 

Тематика праць окремих українських учених щодо проблем розвитку 

кооперативів споживачів періоду 90-х років ХХ та початку ХХІ ст. 
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Aліман M.B. 

90-і рр. ХХ 

ст. (далі – 1) 

+ +       

початок ХХІ 

ст. (далі – 2) 

+ +       

Бабенко С.Г. 
1  +       

2  +       

Власенко В.М. 1 +        
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Продовження табл. 1.3 

Гелей С.Д. 
1  +       

2  +       

Голець В.В. 2 + +       

Гончаренко В.В. 
1 + +       

2 + +      + 

Горбатько О.О. 2       +  

Грицюк Т.І. 2     +    

Ковальова О.П. 2   +      

Кузенко І.О. 
1         

2   +      

Литвин О.Ю. 2   +      

Марочко В.І. 1 + +       

Морозов А.Г. 
1 +        

2 +        

Оніпко Т.В. 
1  +       

2  +       

Пантелеймоненко А.О. 
1 +        

2 + + + + + + + + 

Пожар А.А. 2 +        

Позова Д.Д. 2   +      

Половець В.М. 
1 + +       

2 + +       

Тимощенко І.А. 2    +     

Фареній І.А. 
1 + +       

2 + + +      

Складено автором. 

 

Узагальнюючи дані таблиці 1.3, можна зробити такий висновок: по-

перше, на початку ХХІ ст. помітно активізувалися дослідження українських 

учених, присвячені проблемам розвитку вітчизняних кооперативів 

споживачів, по-друге, у цей час значно розширилась тематика публікацій, 

що пов’язано з появою інтересу науковців до житлових, страхових, 

енергетичних, туристичних та ІТ-кооперативів, у зв’язку з їх важливим 

суспільним значенням.  

Зазначене вище значною мірою стосується і досліджень сучасних 

російських учених. Цьому сприяє поява у законодавстві Російської 

Федерації таких понять як «кредитні споживчі кооперативи», 

«сільськогосподарські споживчі кооперативи», що вказує саме на 

споживчий характер того чи іншого спеціалізованого кооперативу. 

У підсумку зазначимо, що тема становлення розвитку кооперативів 

споживачів у публікаціях науковців України та Росії характерна для всього 
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періоду їх існування – з другої половини ХІХ ст. по теперішній час. При 

цьому публікації чітко відображають вплив конкретно-історичних умов, 

пов’язаних, передусім, зі зміною державної економічної політики. Також 

упродовж тривалого часу у тій чи іншій мірі у працях українських та 

російських учених має місце відображення світового досвіду кооперативів 

споживачів. А особливістю розвитку сучасної української та російської 

економічної науки є значне розширення кола дослідників та спектру 

проблематики щодо видів і форм кооперативів споживачів, у яких учені 

вбачають перспективи для вирішення соціально-економічних проблем, 

характерних для їх країн.  

Висновки до розділу 1 

У розділі 1 під назвою «Теоретичні основи дослідження кооперативних 

організацій споживачів в період другої половини ХІХ – початку ХХІ 

століття» обґрунтовано сутність терміна «кооперативи споживачів» та 

значення таких кооперативів, здійснено аналітичний огляд праць західних, 

російських та українських вчених, які упродовж періоду другої половини 

ХІХ – початку ХХІ ст. доклали чимало зусиль для всебічного вивчення 

процесу становлення і розвитку, а також організаційних та функціональних 

особливостей кооперативів, орієнтованих на потреби споживачів. 

Наукова новизна розділу відображається у наступних результатах. 

1. У результаті вивчення широкого кола вітчизняних і зарубіжних 

публікацій запропоновано розглядати термін «кооперативи споживачів» 

(«споживчі кооперативи») як у вузькому, так і в широкому сенсі. Так, у 

вузькому сенсі кооператив споживачів – це кооператив для забезпечення 

членів-власників споживчими товарами, шляхом оптових закупок або за 

допомогою власного виробництва, а у широкому – кооператив, що надає 

члену-споживачеві будь-яку необхідну послугу, іноді кілька, у залежності 

від його статутних завдань. 

2. У ході дослідження сформульовано узагальнююче визначення 

терміна «кооператив споживачів» Згідно цього визначення кооператив 

споживачів слід розглядати як неприбуткову економічну організацію, що 

відповідає міжнародним кооперативним принципам, і ставить на меті 
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задоволення найрізноманітніших споживчих потреб членів-власників. 

3. Визначено основні типи кооперативів споживачів (споживчих 

кооперативів), що мають місце у світовій практиці. Такими кооперативами 

є: товарні для споживачів, кредитні, житлові, гаражні, страхові, енергетичні, 

медичні, туристичні, інформаційно-технологічні, освітні та інші, що мають 

на меті задоволення потреб споживачів. 

4. З огляду на тематику праць західних учених, опублікованих у 

конкретно-історичному періоді розвитку кооперативів споживачів, наявні 

праці умовно розділено на роботи: 1) ранньокооперативного періоду (60-90-

х рр. ХІХ ст.);  2) періоду становлення кооперативів споживачів (початок 

ХХ ст.); 3) часів активізації кооперативного руху споживачів в умовах 

Великої депресії (з 30-х рр. ХХ ст.); 4) повоєнного періоду відбудови 

кооперативів споживачів (1945-1960 рр.); 5) періоду поліпшення якості 

життя кооперованого населення (70-90-і рр. ХХ ст.); 6) сучасного періоду 

розвитку кооперативів споживачів (з початку ХХІ ст.). 

5. За результатами проведеного дослідження зроблено висновок про те, 

що зміст, так званих, західних літературних джерел про кооперативи 

споживачів початку ХХІ ст. свідчить про трансформаційні процеси 

(реорганізація окремих кооперативів споживачів у підприємницькі 

організації) та впровадження інновацій (поява кооперативів із постачання 

екологічно чистих продуктів харчування, енергетичних та кооперативів 

гібридного типу – виробників і споживачів) у середовищі названих 

кооперативів. 

6. У ході дослідження підтверджено, що публікації українських та 

російських учених щодо кооперативів споживачів чітко відображають вплив 

конкретно-історичних умов, пов’язаних, передусім, зі зміною державної 

економічної політики.  

7. Встановлено, що особливістю розвитку сучасної економічної науки 

пострадянського простору є значне розширення кола дослідників та спектру 

проблематики щодо видів і форм кооперативів споживачів, у яких учені 

вбачають перспективи для вирішення соціально-економічних проблем, 

характерних для їх країн.  

Основні положення першого розділу дисертаційного дослідження 

опубліковано у працях: [97; 106; 112]. 
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РОЗДІЛ 2  

АНАЛІЗ ПРИЧИН ЗАРОДЖЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЙ 

РОЗВИТКУ КООПЕРАТИВІВ СПОЖИВАЧІВ ПРОВІДНИХ КРАЇН 

ЄВРОПИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ХХ СТОЛІТТЯ 

 

2.1. Cтановлення кооперативних організацій споживачів (друга 

половина ХІХ – початок ХХ ст.) 

 

Незважаючи на те, що початок масового руху кооперативів споживачів 

припадає на другу половину ХІХ ст., факти заснування перших 

кооперативів цього типу мали місце значно раніше. Це пояснюється тим, що 

перехід Західної Європи до індустріального суспільства розпочався з 

останньої третини XVIII ст., і став наслідком промислового перевороту. Він 

стимулював інтенсивний розвиток міст, а від так, і значне зростання 

міського населення. Проте, стрімкі позитивні зміни мали і зворотну сторону, 

передусім зростання незбалансованого споживчого попиту, і, як результат – 

високі ціни на продовольство. У цих умовах існувала значна невідповідність 

купівельної спроможності пересічних громадян та існуючих цін, що 

встановлювали тогочасні підприємці за не завжди якісні, а часто й 

фальсифіковані товари [43; с. 8].  

Такий стан справ сприяв появі наприкінці XVIII ст. колективних 

млинів, пекарень та крамниць із системою знижок. Значна частина з них 

була організована за ініціативою священників-благодійників. Їх успіх 

викликав у англійському суспільстві цілий рух, але із дещо з іншим – 

ринковим змістом. Крамниці почали засновуватись невеликими групами 

осіб «для власної користі і вигоди засновників». Продукти у них 

продавалися за ринковими цінами, а прибуток ділився між пайовиками 

пропорційно внесеному ними капіталу. Період існування названих крамниць 

тривав до 1831 року. 
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Стимулом до розвитку товарних товариств споживачів було складне 

економічне становище промислових робітників, зокрема, їх повна товарна 

залежність від власників заводів і фабрик. Незважаючи на прийняття, так 

званих, робітничих законів 1830-1831 років, становище робітників було 

надзвичайно складним. Передусім, вони знаходились у повній економічній 

залежності від хазяїна. Так, робітники були зобов’язані купувати неякісні 

продукти харчування за встановленою ним же ціною [130, с. 15]. 

На розвиток докооперативних товариств споживачів також значною 

мірою вплинуло поширення в Англії у 30-х рр. XIX ст. соціалістичних ідей. 

Тогочасні товариства активно втілювали в собі ідею економічної 

взаємодопомоги – шляхом об’єднання осіб в організовані групи для 

досягнення економії коштів при гуртовій закупівлі необхідних товарів. Про 

їхню позитивну динаміку яскраво свідчить той факт, що в цей період 

функціонувало близько 500 подібних товариств. Проте, через внутрішні 

організаційні прорахунки, низький рівень конкурентоздатності відносно 

приватних торгівців та відсутність сприятливого законодавства, вони 

проіснували не довго – до 1834 року [142; с. 12]. 

Ідею кооперативної взаємодопомоги вперше успішно було реалізовано 

англійським товариством споживачів під назвою «Rochdale Society of 

Equitable Pioneers» («Рочдельське товариство чесних піонерів»), що було 

зареєстроване у м. Рочдейл (неподалік м. Манчестер) 24 жовтня 1844 року 

28 особами, близько половини з яких були місцевими ткачами. Цей 

кооператив ставив за мету розробку «таких прийомів, що збільшують 

грошовий прибуток своїх членів…» [413; c. 3]. Враховуючи уроки 

попередніх невдач, «рочдельські піонери» виробили унікальні принципи 

діяльності, в основі яких вже не було утопічних ідей, притаманних 

товариствам 1820-1830 рр., і які стали основою діяльності кооперативів-

наступників, фундаментальною базою їх правового статусу (додаток Б).  

Першим реальним досягненням членів рочдельського товариства було 

формування капіталу в розмірі 28 фунтів (кожен член кооперативу вніс пай 

1 фунт).  Це дало кооперативу можливість відкрити 21 грудня 1844 року 
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власний магазин. Спочатку асортимент товарів був дуже мізерним – масло, 

цукор, борошно, вівсяне борошно і «кілька свічок». Проте, протягом трьох 

місяців у кооперативній крамниці вже можна було купити чай та тютюн. Та 

найголовніше – товари пропонувалися за помірними цінами і досить високої 

якості. Говорячи про це, слід згадати «торговельні правила», розроблені 

«піонерами» Рочделю, що стали запорукою багаторічної успішної діяльності 

їхнього товариства (додаток Б).  

Слід зауважити, що до 1850 року членство «Rochdale Society of 

Equitable Pioneers» зросло до 600 осіб. Це надихнуло жителів сусідніх міст 

започаткувати кооперативу діяльність на основі рочдельської моделі 

(додаток В). Зусиллями кооперативів також було досягнуто покращення 

діючого законодавства, яке сприяло тому, що у 1863 р. у Великобританії 

функціонувало 460 таких товариств, що об’єднували навколо себе майже 

109 тис. членів. При цьому їх річні продажі складали більш 9 млн 

тогочасних талерів (далі – тал.), а власне майно оцінювалось у 600 тис. тал. 

[159; 332, c. 31; 413, с. 9; 414].  

Належним чином оцінюючи значення першої в світі кооперативної 

крамниці, створеної товариством м. Рочдель, зауважимо, що «піонери» 

зробили значно більше, ніж просто організували успішну кооперативну 

торгівлю. Їхнє бачення спільної справи було набагато ширшим. Про це 

свідчать статутні завдання «Рочдельського товариства чесних піонерів». 

Вони були такими: 1) створення магазину для продажу продовольства, одягу 

тощо; 2) будівництво, придбання або реконструкція будинків, в яких можуть  

проживати члени, які бажають сприяти один одному у поліпшенні своїх 

побутових та соціальних умов; 3) виробництво певних товарів, визначених 

товариством, для забезпечення зайнятості безробітних членів, або тих, хто 

постраждав у результаті повторного скорочення заробітної плати  [346, с. 

35; 386, c. 3]. 

Таким чином, Рочдельське товариство охоплювало значно ширший 

діапазон функцій, ніж просто кооперативна торгівля, започаткувавши різні 

види діяльності кооперативів споживачів (додаток В). Так, у 1861 році 

товариством було побудовано перше житло. У 1867 р. «піонери» розпочали 
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на вулицях Справедливій і Піонерській міста Рочдель будівництво ще 84 

будинків для членів кооперативу. При цьому слід зауважити, що стимулом 

до розвитку кооперативного будівництва став закон 1868 р., який 

передбачав знесення або вдосконалення «антисанітарних жител». До кінця 

ХІХ ст. Рочдельським товариством було здано в оренду його членам більше 

300 будинків [151; с. 3-4]. 

Досягнення скооперованих споживачів міста Рочдель (рис. 2.1) стали 

взірцем для наслідування населенням не лише на території Великобританії, 

а й інших європейських країн. За словами англійського дослідника 

П. Редферна такі кооперативи набули поширення «у Франції, Бельгії та 

Іспанії, ще більше у Швейцарії, Італії, Голландії, Скандинавії, Німеччині та 

Австрії, і значною мірою в Росії…» [406, с. 47].    
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Рис. 2.1. Динаміка членства та капіталу «Рочдельського товариства 

чесних піонерів» протягом 1844-1902 рр. 

Складено автором на основі: [130, с. 68; 413, с. 7]. 

 

Хронологію заснування перших товариств споживачів в окремих 

країнах Європи узагальнено у таблиці 2.1. Нижче ми зупинимось на 

короткій характеристиці деяких з них. Важливими є зведені нами дані щодо 

динаміки зростання кількості членів товариств. 
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Таблиця 2.1 

Створення перших товарних товариств споживачів 

Країна Місце знаходження товариства 
Рік 

заснування 

Великобританія м. Рочдейл (неподалік м. Манчестер) 1844 

Франція м. Ліон 1848 

Німеччина м. Деліч (земля Саксонія) 1852 

Швейцарія м. Цюріх 1852 

Італія м. Турин (регіон П’ємонт) 1854 

Австро-Угорщина 

(у її складі Західна Україна) 

м. Тесдорф (Баден) 

м. Львів 

1856 

1883 

Бельгія м. Льєж 1865 

Російська імперія 

(у її складі Наддніпрянська 

Україна)  

м. Рига 

м. Харків 

1865 

1866 

Данія 
м. Тістед (північний захід 

півострова Ютландія) 
1866 

Фінляндія с. Естерботтен 1899 

 
Складено автором на основі: [142, с. 54, 65, 78, 84; 169, с. 15, 65; 229, 

с. 59; 413, c. 3, 16]. 
 

У Франції, слідом за Великобританією у 1848 р., у м. Ліоні, робітники-

ткачі організували товариство споживачів під назвою «Société des travailleurs 

unis» («Ліга об’єднаних робітників») [142, с. 78]. Позитивна динаміка 

зростання кількості товарних кооперативів споживачів у Франції зберігалась 

упродовж усієї другої половини ХІХ ст. Те саме можна сказати й про 

зростання кількості членів та річний товарооборот названих товариств. Так, 

у 1886 р. товариства споживачів Франції, що займалися кооперативною 

торгівлею об’єднували навколо себе 200 тис. осіб, а у 1889 р. – 450 тисяч. 

Річний товарооборот цих кооперативів у названих роках складав, відповідно  

80 та 190 млн франків.       

Завдяки таким високим темпам розвитку кооперативного руху, вже на 

початку ХХ ст. в окремих французьких містах діяло по кілька десятків 

кооперативних товариств з крамницями (табл. 2.2). 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CC4QFjAC&url=http%3A%2F%2Fen.numista.com%2Fcatalogue%2Fpieces36714.html&ei=1kv7U9B3wq472vOBuAI&usg=AFQjCNFrBcccSlgqfmJTmmBoDOKGG-QNMQ&sig2=vHSwI5tkRgvsaSQq-DW9uw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CC4QFjAC&url=http%3A%2F%2Fen.numista.com%2Fcatalogue%2Fpieces36714.html&ei=1kv7U9B3wq472vOBuAI&usg=AFQjCNFrBcccSlgqfmJTmmBoDOKGG-QNMQ&sig2=vHSwI5tkRgvsaSQq-DW9uw
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Таблиця 2.2 

Міста Франції із найбільшою кількістю товарних товариств споживачів 

станом на початок 1915 року 

Назва міста Кількість товариств споживачів 

Париж Близько 100 

Ліон 59 

Крезо 21 

Монсолемін 21 

Рубе 16 

Турсуан 10 

Ларіан 7 

Складено автором на основі: [61, с. 30]. 
 

Станом на 1 січня 1910 року у Франції діяло у два рази більше товарних 

товариств споживачів, ніж у Англії: 2636 – у Франції і 1428 у 

Великобританії. Співвідношення між кількістю членів і розмірами річного 

товарообороту мало обернено пропорційний характер. Так, французькі 

товариства цього виду об’єднували у три рази менше членів, ніж англійські, 

а торговельний оборот французьких кооперативів за 1909 рік складав лише 

1/7 частину обороту англійських товариств споживачів. На 1 січня 1910 р. 

нараховувалось близько 761,8 тис. членів у Франції і понад 2,4 млн осіб-

членів у Великобританії. Торгові обороти французьких кооперативів за 1909 

рік  складали 244 млн франків, а британських – більше 1,7 млрд франків. У 

середньому на англійський товарний кооператив споживачів приходилось 

1717 членів, а на французький – лише 281 [170, с. 78]. 

Також слід зауважити, що товарні товариства споживачів Франції, як і в 

Англії практикували надання страхових послуг своїм членам. Так, Ліонське 

товариство «Ruche» (укр. «Вулик»), засноване у 1866 році, вже на початку 

ХХ ст. виплачувало своїм членам пенсію у розмірі від 135 франків [142, с. 7; 

79]. Говорячи про особливості французьких товарних товариств споживачів 

у порівнянні з англійськими, доцільно згадати оцінку Ш. Жіда. Він, зокрема, 

цілком справедливо зазначив: «Немає нічого більш визначного, ніж ця 

паралель, яскраво висвітлюючи прагнення англо-саксонців до концентрації, 

і, навпаки тенденцію до дроблення, що виокремлює французів. Ця 
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паралель… доводить, що у Франції зростання кількості членів відбувається 

значно повільніше, ніж зростання кількості товариств… Ось чому… у 

окремих містах цілі дюжини товариств» [61; 59, с. 30]. 

За дослідженнями сучасних німецьких учених, співробітників інституту 

«Adolph von Elm Institut für Genossenschaftsgeschichte e.V.» першою спробою 

займатися кооперативною торгівлею у Німеччині стало створення 

товариства у Хемніці 1849 року [269, с. 5]. Проте, більш успішно 

кооперативні принципи було втілено у кооперативі споживачів м. Деліча 

(земля Саксонія), створеного за ініціативи відомого кооператора Г. Шульце-

Деліча, у 1852 році. Його членами були 36 місцевих жителів. Саме 

заснування названого товариства сучасники вважають початком німецького 

кооперативного руху споживачів
 
[142, с. 54]. У тому ж році аналогічне 

товариство було засноване у саксонському м. Айленбург [142, с. 54].       

Проте, ці німецькі кооперативи на першому етапі свого розвитку не 

мали такого значного успіху як у Англії. Чи не єдиним завданням вони 

вбачали кооперативну торгівлю. Ранній період розвитку кооперативів 

споживачів Німеччини (до кінця ХІХ ст.) мав три особливості. По-перше, 

такі кооперативи створювались у сільській місцевості. По-друге, німецькі 

товариства споживачів працювали виключно зі своїми членами [142, с. 59]. 

Останнє робило їх ідеальними організаціями економічної взаємодопомоги 

населення, проте, позбавляло можливості швидко формувати резервний 

капітал, і робило малопривабливими для тих, хто хотів не дешевших 

товарів, а збагачення за рахунок нарахування дивідендів на внесений пай 

[142, с. 54]. По-третє, перші кооперативи споживачів засновувались у 

Німеччині (на відміну від Англії) за ініціативою прогресивної інтелігенції, у 

той час як пересічні громадяни були ще не готові самостійно здійснювати 

кооперативну діяльність.  

Можливо саме тому, і перший кооператив, де фундатором був 

Г.Шульце-Деліч проіснував недовго – до 1861 року. Проте кооперативи 

споживачів поступово набували поширення. У 1863 році в Німеччині вже 

діяло близько 200 таких товариств [413, с. 17; 142, с. 54]. А в 1867 р. лише у 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Берліні функціонувало близько 20 кооперативних товариств з магазинами. 

Щомісяця вони продавали товарів на суму від 7 до 11,5 тис. дол. США. 

Запорукою їх динамічного розвитку була спілка німецьких товариств («суб-

асоціація») [413, с. 17]. При цьому загальна кількість кооперативів 

споживачів з крамницями і пекарнями невпинно зростала. Так, на початок 

1893 року в Німеччині функціонувало 1283 таких кооперативних товариств. 

Ця тенденція зберігалася і на початку ХХ століття. 

Також слід зауважити, що характерною особливістю німецьких 

кооперативів споживачів кінця ХІХ – початку ХХ ст. було те, що вони мали 

досить обмежене коло функцій. Це в основному була кооперативна торгівля 

і хлібопечення. Як правило, вони не практикували «товариського» 

будівництва, тим більше страхових послуг [142, с. 55]. При цьому слід 

зазначити, що вже у 1890 рр. товариства споживачів з кооперативними 

крамницями своєю кількістю суттєво поступалися фінансовим (кредитним 

та страховим) та будівельним кооперативам. Так, за нашими підрахунками 

на початок 1893 року в Німеччині діяло понад 1200 кооперативних 

крамниць (закупівельних кооперативів, нім. Ankaufgenossenschaft), що 

складало лише 16 % від загальної кількості німецьких кооперативів, 

орієнтованих на потреби споживачів (більше 7,5 одиниць). Таким чином, 

84 % припадало на кооперативні товариства споживачів інших видів, 

переважна більшість з яких були ощадно-кредитними [142, с. 57, 60, 61]. 

Як у Німеччині, перший кооператив споживачів у Швейцарії було 

створено в 1852 році у м. Цюріх. Розмір його пайового внеску складав лише 

три франки, що на той час становило менше 60 центів США. Проте, всього 

за вісім років (у 1860 р.) кооператив досягнув значних успіхів у 

кооперативній торгівлі. Він вже мав у своєму розпорядженні сім магазинів і 

пекарню. Його річний товарообіг складав 180 тис. тал. (еквівалент 126 тис. 

дол. США) [413, с. 16]. Загалом у 1864 р. лише у Цюріху діяло 18 товариств 

споживачів з кооперативними магазинами (на початок 1896 р. – 35), з 

річним товарооборотом у понад 200 тис. дол. США. Товариства також мали 

пекарні, що за рік виробляли близько 1,3 млн фунтів хліба [413, с. 18; 142, 

с. 82].  
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Також привертає увагу товариство споживачів під назвою «Allgemeiner 

Consumverein», створене у 1866 року, 555 членами. Воно охоплювало своєю 

діяльністю майже все населення стотисячного міста [138, с. 74-75]. Основні 

характеристики його діяльності подано у таблиці 2.3.  

Таблиця 2.3 

Результати діяльності товариства споживачів «Allgemeiner Consumverein»  

за період 1869-1909 рр. 

Показник 
Роки 

1869 1879 1889 1899 1909 

Кількість членів 965 2768 7915 19011 31593 

Кількість крамниць 4 15 23 44 94 

Загальний оборот, у франках 258146 1150297 3625484 9482414 20729569 

Резервний капітал (у фр.) 8949 97339 170322 476393 1098897 

Приходиться покупок на 
одного члена (у фр.) 

247 397 477 503 615 

Загальна сума кооперативних 
виплат 

6370 60542 246203 755777 1373987 

Джерело: [138, с. 76]. 
 

Інфраструктуру товариства споживачів «Allgemeiner Consumverein» 

відображає рисунок 2.2. Коментуючи названий рисунок слід зазначити, що 

інфраструктура товариства споживачів швейцарського кооперативу 

«Allgemeiner Consumverein» була типовою для того часу. Подібну будову 

мало кооперативне господарство багатьох товарних товариств споживачів, 

що діяли у різних країнах світу.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Інфраструктура товариства споживачів «Allgemeiner 

Consumverein» станом на 1911 рік. 

Складено автором на основі: [138, с. 76]. 
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Також слід зазначити, що на кінець 1895 року у названій країні одне 

товариство споживачів припадало на 15,1 тис. населення, а на 1 такий 

кооператив – 407 членів  [142, с. 82]. 

За прикладом Англії, у 50-х рр. ХІХ ст., товариства споживачів почали 

виникати і в Італії. Так, у 1854 р. був створений перший кооператив 

споживачів у м. Турині (регіон П’ємонт). У 1888 році два магазини цього 

товариства продали товарів на загальну суму 1,05 млн лір. Торговельна 

надбавка при продажі товарів членам кооперативу становила не більше, ніж 

4 %. Такі кооперативи виникали і в інших регіонах Італії, зокрема, у 

Ломбардії, Венеті, Лігурії та Емілії (табл. 2.4). Вони як і німецькі 

відрізнялися від кооперативів Великобританії тим, що постачали товари 

тільки членам кооперативу і за собівартістю (або майже за собівартістю). 

Саме тому названі товариства мали значні проблеми з формуванням 

капіталу [142, с. 65].  

Таблиця 2.4 

Кількість товарних кооперативів споживачів в окремих регіонах Італії  

на кінець 60-х рр. ХІХ ст. 

Назва регіону Кількість товариств  
П’ємонт Близько 100 

Ломбардія 27 
Лігурія 9 
Венето 7 
Емілія 6 
Лаціо 6 

Складено автором на основі: [136, с. 15]. 
       

Характеризуючи італійські товариства споживачів слід зазначити, що їх 

особливістю була тісна співпраця з профспілками та товариствами 

взаємодопомоги. На кінець 1910 року в Італії функціонувало 1851 таке 

товариство [61, с. 31]. Найбільш відомими серед італійських товарних 

товариств споживачів були: Військовий Союз («Unione Militare», м. Рим); 

Кооперативний Союз («Unione Cooperativa», м. Мілан); Кооперативний 

Альянс («Alleanza Cooperativa», м. Турин) та Трієстське Споживче 

товариство. Згадане вище товариство Військовий союз було створено у 1890 

році.  
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Другим за величиною після офіцерського було товариство споживачів 

«Unione Cooperativa». За результатами 1910 року воно об’єднувало 14 тис. 

членів із різних соціальних груп. У цей час його річний товарооборот 

складав 10 млн лір.  

Заслуговує на особливу увагу й інформація про туринське товариство 

споживачів «Alleanza Cooperativa». На початок 1910 року його членами були 

9 тис. осіб, а товарооборот за 1909 рік склав 5,6 млн лір. Крім товарних 

операцій товариство практикувало медичні послуги. Крім того, кожного літа 

за символічну плату, а часто і взагалі безкоштовно воно організовувало для 

ста дітей курортний відпочинок біля моря у м. Алассіо на Рив’єрі. Для 

відпочинку членів та їх сімей було побудовано пансіонат, що міг прийняти 

одночасно 130 осіб [210, с. 66-67]. 

Важливо згадати, що з кінця ХІХ ст. італійські товарні кооперативи 

споживачів запроваджували у свою практику страхування членів. Так, 

наприклад, товариство залізничних службовців у Турині на випадок смерті 

члена з фонду нарахування дивідендів забезпечувало спадкоємцям виплату 

страхової премії у розмірі 450 лір; страхування проводилося в одному з 

приватних товариств [142, с. 65]. Загалом на початок ХХ ст. в Італії діяло 

681 товарних товариств споживчих [142, с. 65; 136, с. 15].        

Стосовно Бельгії слід зазначити, що перше товариство споживачів з 

кооперативною крамницею тут було створене 1865 року у м. Льєж [142, 

с. 84]. Інше, одне із найуспішніших бельгійських товариств, під назвою 

«Werkmansgenootschap tôt aankoop van levensmiddelenf» було засноване у м. 

Генті – 14 квітня 1867 року. Вже через рік – на 1 січня 1869 р., його кількість 

членів збільшилося з 49 до 270 осіб. Товариство було на стільки популярним 

серед споживачів, що на 1 липня того таки 1869 р. цей показник уже 

становив 400 осіб [252, с. 387]. Також привертають увагу дані про 

торговельну діяльність ще двох тогочасних товариств споживачів. Вони 

мали значний товарооборот. Так, одне з них – «Coopérative de Grivegnée» за 

перше півріччя 1869 року продало товарів на суму 65 тис. франків. А 
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продажі «Prévoyante de Verviers», другого, у тому ж році, щомісяця складали 

близько 7500 франків [252, с. 387].     

Цікавим є і той факт, що окремі бельгійські товариства 

спеціалізувалися в основному на продажу хліба. Так, передусім, це 

стосується товариств: «Vooruit»,  «Werner», «Maison du peuple» та «Progres». 

Останнім лише за першу половину 1888 року було випечено 353 тис. кг 

хліба, а за аналогічний період 1892 р. – 1,4 млн кілограм [142, с. 85].  

Особливістю бельгійських товарних товариств споживачів було те, що 

їхнє створення часто ініціювали, а у подальшому і контролювали їхню 

діяльність політичні партії. З цього приводу на сторінках відомого і 

авторитетного в Російській імперії журналу «Вестник кооперации» 

І. Шапіро розчаровано зазначав, що на той час у Бельгії існували товариства 

споживачів, створення яких ініціювали п’ять різних партій, ворогуючих між 

собою [240, с. 116-117]. Це приводило до шаленої конкуренції між 

названими кооперативами – явища нехарактерного для кооперативного 

руху. Більше того, серед кооперативних принципів не останнє місце 

відводилося політичному нейтралітету кооперативних організацій. 

Першим на території Російської імперії було Ризьке товариство 

споживачів (м. Рига), засноване у 1865 році, що проіснувало зовсім недовго 

[169, с. 65]. При цьому слід зазначити, що першим українським аналогічним 

товариством було Харківське, засноване у 1866 р., що також проіснувало 

кілька років (по 1872 р.). Це стосується більшості перших кооперативів 

споживачів імперії. 

Згідно досліджень економістів початку ХХ ст. О. Меркулова та 

М.Хейсина [128, с. 9] і сучасного українського вченого-кооператора 

А. Пантелеймоненка встановлено причини, що обумовили таку негативну 

тенденцію. Останній у одній із своїх праць цілком справедливо зазначає: 

«…діяльність була позбавлена «демократичного духу, що притаманний 

справжнім кооперативам»; робота перших споживчих товариств носила 

«романтичний» характер; вони нерідко захоплювалися непритаманною 

їхнім завданням виробничою діяльністю, не маючи при цьому ні 
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відповідних матеріальних, ні фінансових ресурсів; відомі випадки, коли до 

кооперативних крамниць потрапляли товари, що не користувалися попитом;  

споживчі товариства не мали достатнього досвіду для ведення 

постачальницької діяльності, їм бракувало обігових коштів і, водночас вони 

відпускали товари в борг… Набутий першими споживчими товариствами 

досвід знадобився при заснуванні та налагодженні діяльності тисяч нових 

кооперативів» [152, c. 61]. При цьому слід зауважити, що кінець 1880-х рр. 

став початком масового розвитку сільських товариств споживачів, що вже 

на початку ХХ ст. зайняли домінуюче місце серед інших кооперативів цього 

виду (табл. 2.5; рис. 2.3).      

Таблиця 2.5 

Питома вага сільських споживчих товариств у Російській  

імперії та території Наддніпрянської України в 1865-1904 рр. 

Роки 
Разом в імперії Зокрема на території Наддніпрянської України 

сільські інші сільські інші 

1865-1870 1,4 98,6 – 100 

1871-1890 14,8 85,2 25,0 75,0 

1891-1900 23,1 76,9 33,5 66,5 

1901-1904 56,1 43,3 69,0 29,1 

Разом 35,1 64,9 52,0 48,0 

          Джерело: [70, c. 64]. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Рис. 2.3. Співвідношення товарних товариств споживачів, що діяли в 

українських губерніях, до їх загальноімперської кількості 

Джерело:
 
[152, c. 66].  

1912 р. 

63 

20 
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Кооперативи споживачів Данії беруть початок з 60-х ХІХ ст. Так, 

перше товариство споживачів було організоване у 1866 році за ініціативою  

пастора Зонне, у робітничому селищі Тістед (знаходиться на північному 

заході півострова Ютландія) [229, с. 59]. 

На початку ХХ ст. на одне міське товарне товариство споживачів у 

середньому припадало 375 осіб, у той час як сільське об’єднувало 145 осіб. 

Важливою особливістю датських товарних товариств споживачів було те, 

що вони в основному забезпечували товарами переважно членів (67 %) [229, 

с. 65]. Ще однією важливою рисою названих товариств була переважно 

необмежена відповідальність членів за зобов’язання кооперативу, що 

відкривало їм можливість до залучення зовнішніх коштів [229, с. 66]. У 

1913 р. товарооборот товариств споживачів Данії склав 79 млрд марок [229, 

с. 58]. 

Кооперативний рух Фінляндії почав формуватися значно пізніше, ніж у 

вищезгаданих країнах Європи. Перше товариство споживачів з товарними 

функціями було засноване лише у 1899 році у невеликому селі Естерботтен  

[169, с. 15]. Проте, в умовах швидкого поширення успішного досвіду 

провіднх європейських країн, вони розвивалися досить динамічно. Так, 

станом на 31 грудня 1907 року 389 товарних товариств споживачів 

об’єднувало навколо себе близько 60 тис. членів і мали товарооборот 37 млн 

фінських марок, або 1 млн крб. Російської імперії [169, с. 15].         

Важливою з точки зору значення товариств споживачів є оцінка 

російського професора І. Озерова економіста початку ХХ ст., фахівця з 

питань «модернізації соціально-економічного і державного ладу» Російської 

імперії [66]. У своїй книзі «Общества потребителей. Исторический очерк их 

развития в Западной Европе, Америке и России» (С.-Петербург, 1900 р.) він 

зазначає: «Ці товариства… поширились тепер по всій Західній Європі, 

зміцніли і далеко перейшли ті цілі, що вони собі ставили спочатку. До тих 

початкових цілей поступово приєднались інші. 1) Заощадження… 2) Освіта 

членів… 3) Страхування членів (в Італії і Франції)… 4) Виробнича 

кооперація (власне кооперативне виробництво – прим. наша). 

5) Спорудження будинків для членів… Таким чином, цілі товариства все 

http://www.knigafund.ru/books/40472
http://www.knigafund.ru/books/40472
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ускладнились; одним словом товариства споживачів, є закладами, що 

відкликаються на вимоги часу і здатні їх задовольняти» [142, с. 7].   

Проте, слід зазначити, що вже на початок ХХ ст. проявився основний 

недолік кооперативної торгівлі, що мав згубний вплив на товариства, що її 

здійснювали. Мова йде про широку практику ризикової для ефективної 

діяльності кооперативів – торгівлю в кредит. У зв’язку з цим на 

Стредфордському кооперативному конгресі в 1904 р. з цього приводу 

зазначалося: «Конгрес ще раз виражає повне несхвалення системи торгівлі в 

кредит… і просить товариства здійснювати всі можливі заходи стосовно 

знищення кредитної системи і перейти до відпуску всіх товарів із крамниць 

за готівку» [130, с. 228]. Для кращого уявлення про масштаби названого 

негативного явища у середовищі товарних кооперативів споживачів 

Російської імперії наводимо дані таблиці 2.6. 

Таблиця 2.6 

Частка товарних товариств споживачів Російської імперії,  

що практикували надання товарів у кредит 

Категорія товариства за становою чи 
професійною приналежністю членів 

Роки 

1910 (у %) 1911 (у %) 

Міські всестанові 16 14 

Фабрично-заводські 5 7 

Залізничників 0 0 

Сільські 44 30 

Робітничі незалежні 67 36 

Всього 26 21 

       Складено автором на основі: [230, с. 15]. 
 

Але незважаючи на певні негативні тенденції, кооперативний рух 

споживачів у цілому успішно розвивався. Вище названі напрями діяльності, 

що виходили далеко за межі кооперативної торгівлі на початку ХХ ст. 

стимулювали активне створення самостійних кооперативів, що 

зосереджували свою діяльність не тільки на ній. Як правило, вони обирали 

лише одну чи дві з нижченазваних важливих для споживачів послуг таких, 
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як організація заощаджень і кредитування, страхування, будівництво, 

оренда та утримання житла тощо. Початок їх активного розвитку 

характерний для початку ХХ століття, хоча подібні кооперативи мали місце 

і до цього часу (додаток Д). 

Так, серед широкого спектру кооперативів споживачів ще з кінця 

ХІХ ст. чільне місце займали кредитні кооперативи моделі Г. Шульце-

Деліча («народні банки»), що виникли в Німеччині у 1849 році. Саме вони 

на відміну від сільських кредитних кооперативів моделі Ф.В. Райффайзена 

діяли у містах, і могли надавати кредити на різноманітні споживчі потреби.  

Враховуючи названу специфіку, ми зупинимось лише на характеристиці 

«народних банків». Зведені статистичні дані щодо їхньої динаміки у 

провідних країнах Європи відображено на рисунку 2.4. Нижче подано 

коротку характеристику їх становлення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Рис. 2.4. Динаміка кількості кредитних кооперативів моделі 

Г. Шульце-Деліча у окремих країнах Європи за період з 1849 по 1912 рр. 

Складено автором на основі: [130, с. ХХ]. 

 

Як зазначалося вище, діяльність міських кредитних кооперативів 

базувалась на принципах Г. Шульце-Деліча, наведених у таблиці 2.7.  
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Таблиця 2.7 

Принци функціонування кредитних кооперативів 

моделі Г. Шульце-Деліча 

Принципи організації і функціонування кредитних кооперативів  

моделі Г. Шульце-Деліча 

Наявність пайового капіталу і дивідендів 

Необмежена відповідальність членів за зобов’язання кооперативу 

Широке і необмежене поле членства 

Надання кредитів як на виробничі, так і на споживчі потреби 

Переважання короткотермінових кредитів 

Надання кредитів не тільки членам кооперативу 

Великий район дії кооперативу 

Виплата винагороди членам спостережної ради 

Джерело:
 
[152, с. 76]. 

 

Вже у перші роки існування помітно зростала популярність таких 

кооперативів.  Так, у 1858 р. в Німеччині діяло 30 кредитних товариств [16, 

с. 34]. А в 1890 році їх було 1072. У цей час вони об’єднували більше 518 

тис. членів [213, с. 30]. У зв’язку з частим банкрутством та злиттям окремих 

«народних банків» їхня кількість на початку ХХ ст. дещо зменшилася, а 

станом на початок 1912 року в Німеччині діяло 957 таких кооперативів [130, 

с. ХХ]. При цьому слід зауважити, що динаміка членства кредитних 

кооперативів типу Г. Шульце-Деліча мала лише позитивну динаміку 

(рисунок 2.5). У середньому на один народний банк у 1908 році припадало 

вкладів на суму понад 1 млн марок  [211, с. 60].  

У порівнянні з товарними кооперативами споживачів кооперативні 

банки Великобританії знаходилися на початку ХХ ст. «у зародковому стані» 

[130, с. 170]. Так, у 1903 році на території Сполученого Королівства діяло 

лише 154 таких кооперативи. Переважна частина з них знаходилася в 

Ірландії. В Англії їх було лише 18 (у 1912 р. їх кількість зменшилася до 15), 

а у Шотландії – 2 кооперативних банки. Ці кооперативи об’єднували 10,5 

тис. членів. Їхній капітал складав 85,1 тис. ф. ст [130, с. 176]. Результати 

кредитної діяльності народних банків відображає рисунок 2.6. 
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Рис. 2.5. Динаміка членства кооперативних банків Німеччини моделі 

Шульце-Деліча («народних банків») за період з 1859 по 1912 рр. 

Складено автором на основі: [213, с. 30; 211, с. 58] 
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Рис. 2.6. Динаміка кредитів, виданих кооперативними банками 

Великобританії за період з 1899 по 1904 рр. 

Складено автором на основі: [130, с. ХХ]. 

 

Міські кооперативні банки Великобританії діяли на основі закону «Про 

промислові та споживчі товариства». Кредити надавалися після отримання 

кооперативом «необхідних довідок» від потенційного позичальника і під 
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поручительство двох осіб. Особливістю «народних банків» Сполученого 

Королівства було те, що кредитування ставало можливим тільки за умов 

членства [130, с. 176]. 

У Франції перший народний банк (моделі Г. Шульце-Деліча) було 

створено в 1882 році у м. Ментоні [256, с. 186]. Проте, ця модель не набула 

значного поширення до Першої світової війни. Це пояснюється 

щонайменше двома основними чинниками: недосконалістю законодавства 

та несприятливою державною податковою політикою. Станом на початок 

1912 року діяло лише 15 французьких «народних банків» [173, с. 41]. 

Перший народний банк в Італії було створено у м. Лоді (адмін. регіон 

Ломбардія) 1 березня 1864 року за ініціативою молодого адвоката Т. Дзаллі. 

Через рік названий кооперативний банк об’єднував навколо себе понад 400 

членів. У 1870 р. в Італії вже діяло 50 таких банків. Упродовж багатьох 

років динаміка їх зростання була позитивною. Ідеологом італійських 

кооперативних банків був італійський політик і державний діяч Л. Луццатті.  

Розвиток народних банків в Італії відбувався разом з інтенсивним 

розвитком їхніх відділень. Так, у 1898 р. у цій країні функціонувало 594 

таких банків з 186 відділеннями, а у 1908 р. діяло 736 кооперативних банків 

такого типу, що мали близько 500 відділень. Їх сумарні активи складали 

майже 1,4 млрд лір. Сума вкладів – понад 971 млн лір, що у середньому 

припадало 1,4 млн лір на один банк. Річний фінансовий результат за 1908 

рік склав 13,6 млн лір.  

У тому таки 1908 р. народні кооперативні банки об’єднували навколо 

себе понад 501 тис. осіб. У середньому на один банк припадало 726 членів. 

Найбільшим «народним банком» Італії був Міланський, що об’єднував 

близько 24,8 членів. Особливістю 50 італійських кооперативних банків 

шульцеделічевського типу було надання кредитів під довіру (без 

забезпечення), при чому у 543 випадках (сума понад 109 тис. лір) кредити 

були безпроцентними. Також слід зауважити, що понад півтори сотні 

народних банків Італії практикували пенсійне забезпечення своїх членів та 

їх страхування від нещасних випадків. У 1908 році спеціально створений 
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для цього капітал складав суму понад 7,1 млн лір. Все це свідчить про 

потужне соціальне спрямування кредитних кооперативів Італії [211, с. 58, 

60, 63].   

У Російській імперії модель Г. Шульце-Деліча була представлена 

ощадно-позиковими товариствами, перше з яких було створене у 1866 році у 

с. Дороватому Костромської губернії. На кілька років пізніше – у 1869 р. 

було організоване і перше товариство цього типу на території 

Наддніпрянської України. Ним стало товариство створене у містечку Гадячі 

на Полтавщині. Особливістю таких товариств за словами М. Туган-

Барановського було те, що це було намагання «перенести у середовище… 

селянства німецькі заклади, пристосовані до потреб і соціальних 

особливостей німецької дрібної буржуазії» [213, с. 39].  На жаль, процес їх 

розвитку виявився складним, передусім, через необхідність селянам-членам 

вносити при вступі пайовий внесок на формування позикового капіталу 

[213, с. 39-40]. Значна частина із числа створених протягом другої половини 

ХХ ст. ощадно-позикових товариств, до 1905 р. припинила своє існування 

(табл. 2.8). 

 

Таблиця 2.8  

Дані щодо Російської імперії про відкриті ощадно-позикові товариства 

протягом 1871-1885 рр., та ті з них, що припинили своє існування  

до 1 січня 1905 року  

Роки (період) 
Відкрито 

товариств 

Припинили існування 

до 1905 р. 
Різниця У % 

1871-1875 503 356 147 71 

1876-1880 481 295 186 61 

1881-1885 195 85 110 44 

Всього 1179 736 443 58,7 

Джерело: [213, с. 40]. 
 

Підтвердженням вищесказаного є розрахунки на основі даних таблиці 

2.8. На їх основі можна зробити висновок про те, що із заснованих протягом 

1871-1885 рр. 1179 ощадно-позикових товариств, на початок 1905 року 

продовжувало функціонувати лише 443 або 58,7 %. 
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Проте, на початку ХХ століття спостерігалося реальне зростання 

кількості ощадно-позикових товариств. Так, в 1911 р. у Російської імперії 

діяло 2184 таких товариства, а в 1914 р. – 3479 (див. рис. 2.7). 

 

Рис. 2.7. Динаміка кількості ощадно-позикових товариств Російської 

імперії за період 1911-1914 рр. 

Складено автором на основі: [8, с. 46]. 

 

На початку ХХ ст. стрімко зростало і членство ощадно-позикових 

товариств. Напередодні Першої світової війни у 1914 р., лише кредитними 

кооперативами цього типу у Російській імперії було охоплено понад 2 млн 

осіб (рис. 2.8). 

 

 

 

Рис. 2.8. Динаміка кількості членів ощадно-позикових товариств 

Російської імперії за період 1911-1914 рр. 

Складено автором на основі: [8, с. 46]. 

 

При цьому слід зазначити, що в цей же період на території 

Наддніпрянської України діяло близько 500 таких кооперативів, що 

товариств
а 
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складало  19-20 % від загальної кількості по Російській імперії [152, с. 88-

90]. 

Продовжуючи характеристику кооперативів споживачів, що відігравали 

важливе значення наприкінці ХІХ – початку ХХ ст., слід згадати житлові 

кооперативи, до числа яких належали житлово-будівельні та житлово-

ощадні товариства (каси). Також у цей період почали зароджуватись 

житлово-орендні кооперативи. Основною причиною появи житлових 

кооперативів можна вважати зростання ролі міст у європейських державах, 

що призвело до значного збільшення міського населення і суттєвого 

погіршення житлових умов робітників, задіяних у промисловості. Проте, 

слід зазначити, що до Першої світової війни житлова кооперація набула 

помітного поширення лише у Великобританії, Німеччині та Франції. 

Як зазначалося вище, першим товариством, що своїм статутним 

завданням визначало кооперативне будівництво житла було «Рочдельське 

товариство чесних піонерів» (Рочдель, Англія). А чи не першою спробую 

створення самостійного житлово-будівельного кооперативу стала ініціатива 

жителів промислового міста Лідс (Західний Йоркшир, 

Великобританія), розташованого у регіоні вугільних родовищ. У 1846 році 

лише на період будівництва кооперативного житла було організоване 

товариство під назвою «Leeds Building and Investment Society». Удруге 

житлово-будівельний кооператив м. Лідсі було засноване 8 листопада 1848 

року. Його назвали «Permanent Second Leeds Benefit Building Society». До 

кінця першого року діяльності товариство об’єднувало 1200 членів, а у 

житлове будівництво було вкладено близько 14,3 тис. ф. ст. За період з 1848 

по 1891 рік воно надало своїм членам позик на будівництво житла на 

загальну суму близько 260 тис. ф. ст.
 
Приблизно за той же період часу інше 

товариство споживачів англійського м. Болтон (графство Великий 

Манчестер) на будівництво своїм членам виділило майже таку ж суму [142, 

с. 19; 365].   

До кінця ХІХ ст. кількість англійських житлових кооперативів суттєво 

зросла. На початок 1890-х років понад 60 товарних товариств споживачів 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
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займалися спорудженням будинків для своїх членів. Кооперативне 

будівництво йшло двома напрямами. У першому випадку члени товариства 

позичали необхідні кошти у товариства. У другому - забудовою займалося 

безпосередньо товариство споживачів, а члени поступово викупляли житло 

[142, с. 20]. Був і третій варіант, який передбачав, що житло, побудоване 

товариством члени могли брати в оренду [130, с. 183].  

Першим із останньої групи британських житлових кооперативів – 

товариств орендарів житла було «Ealing Tenants Ltd.» («Товариство 

Орендарів Іллінга»), засноване у 1901 році. Воно разом з тринадцятьма 

іншими подібними кооперативами досить швидко набуло популярності 

серед городян і мало стрімкий розвиток. При цьому зауважимо, що 

передмістя де були засновані перші такі товариства – Хемстед Гарден і 

Летчворт Гарден Сіті, є нині одними з найпрестижніших районів Лондона 

[130, с. 183]. Також важливим є той факт, що на початок 1903 р. у 

Великобританії домінувало індивідуальне будівництво на кошти, позичені 

членами у кооперативі. Друге місце посідала кооперативна забудова з 

метою передачі будинків в оренду членам товариств. Продаж житла членам 

був на третьому місці (рис. 2.9). 

Прискореному розвитку житлової кооперації у Великобританії сприяв 

прийнятий у 1909 році закон «Про будівництво житла та містобудування». 

Він дозволяв місцевій владі стимулювати та здійснювати контроль за 

житловим будівництвом [161]. Внаслідок цього на початку 1909 року країна 

посіла серед провідних західноєвропейських країн першість щодо рівня 

розвитку житлової кооперації (табл. 2.9).  

Дані таблиці 2.9 свідчать про популярність житлових кооперативів 

серед населення міст Великобританії на початку ХХ ст. Так, названими 

кооперативами було охоплено понад 7,2 млн членів кооперативів та їх сімей, 

що складало 23,2 % від загальної кількості міського населення. 
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Рис. 2.9. Категорії побудованого кооперативного житла у 

Великобританії станом 01.01.1903 року 

Складено автором на основі: [130, с. 184]. 

 

Таблиця 2.9 

Кількість житлових кооперативних організацій у провідних країнах Європи 

та показники щодо охоплення населення їхньою діяльністю  
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Великобританія 1600 900 1.44 7,2 31,0 23,2 

Німеччина 572 800 0,46 2,3 37,2 6,2 

Франція 129 600 0,078 0,4 19,5 2,5 

Підраховано автором на основі: [161].  

 

Друге місце після Великобританії за кількістю діючих житлових 

кооперативів належало Німеччині. Першим німецьким кооперативом 

споживачів житла став, заснований у 1862 р. «Hauserbau-Genossenschaft zu 

Hamburg» («Житлово-будівельний кооператив у Гамбурзі»). Протягом 

наступних дванадцяти років подібні кооперативи були створені на території 

Центральної та Східної Німеччини. Розвиток цього виду житлової 
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кооперації прискорила економічна криза 1874 р., що активізувала розвиток 

кооперативного руху, зокрема, житлових кооперативів (рис. 2.10) [160].  

         

Рис. 2.10. Динаміка житлової кооперації Німеччини  

протягом 1862-1914 рр. 

         Джерело: [160]. 

  

Привертають увагу результати ретроспективного дослідження 

А. Пантелеймоненка, який, зокрема, зазначає: «Говорячи про 

результативність кооперативного руху у сфері житлового будівництва слід 

зауважити, що в Німеччині на 1 січня 1909 р. будівельними кооперативними 

товариствами було збудовано 11263 будинки. Їх кількість майже в 3,5 рази 

поступалася відповідному показнику кооперативного будівництва Англії. 

Однією з причин такого відставання була суттєва різниця між цінами, що 

визначали загальні витрати на житлове будівництво у названих країнах. 

Якщо в Англії на побудову 37267 будинків житлової кооперації було 

витрачено суму еквівалентну 81,3 млн тогочасних російських карбованців, 

то в Німеччині на 11263 будинків витратили на 50 % більше, що складало 

еквівалент 133,1 млн крб» [160].  

Дані поданої вище таблиці (див. табл. 2.9) свідчать про те, що в 

Німеччині на початку ХХ ст. житловою кооперацією було охоплено 2,3 млн 

членів кооперативів та їх сімей, що складало 6,2 % від загальної кількості 

міського населення. Та з початком Першої світової війни житлова 

кооперація увійшла в період застою, що тривав до 1919 р.  

Першим паростком житлової кооперації у Франції стало створене у 

1867 році «Житлово-будівельне кооперативне товариство робітників 

Парижу» («la Société coopérative immobilière des ouvriers de Paris»). 

1 38

385

1056

1402

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1862 1889 1900 1910 1914

кількість кооперативів

товариства 

роки 



90 

 

Активізації будівництва кооперативного житла сприяло прийняття трьох 

важливих законів: 1894 року, що передбачав будівництво жител з підвалами 

(Habitations à Bon Marché), 1906 р. – стимулював державну допомогу 

житловій кооперації та 1908 р. – встановлював низькі проценти на кредити 

для житлово-будівельних кооперативів. Заходи передбачені названими 

законами, цілком закономірно викликали позитивну динаміку житлової 

кооперації Франції (рис. 2.11) [67, с. 40; 284]. 

 

        Рис. 2.11. Динаміка кількості житлово-будівельних товариств Франції у 

період з 1894 по 1913 рр. 

        Складено автором на основі: [180, с. 44].   

 

З початку ХХ ст. у цій країні почали паралельно існувати два типи 

кооперативних товариств: «суто кооперативні» і «анонімні кооперативні». 

Перші формували необхідні для будівництва кошти лише за рахунок внесків 

членів, другі – частково за рахунок  надходжень від дійсних членів, а 

частково за рахунок внесків асоційованих членів. Останні отримували 

нарахування на розміщені у кооперативі кошти, проте, не мали права 

претендувати на придбання житла у кооперативі [180, с. 48-49]. У 1909 р. у 

Франції житловою кооперацією було охоплено близько 500 тис. осіб, що 

складало 2,5 % від загальної кількості міського населення. 

Як зазначалося вище, в інших європейських країнах житлова 

кооперація почала лише зароджуватись на початку ХХ століття. На 

завершення характеристики названого виду кооперативів споживачів 

зазначимо, що в цей період на території Наддніпрянської України за 

приблизними підрахунками діяло кілька десятків житлових кооперативів 

двох основних типів: житлово-будівельних та житлово-орендних. 

товариства 

роки 
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Крім згаданих вище кооперативів орієнтованих на потреби споживачів, 

важливо згадати страхові. Якщо для окремих товарних товариств 

споживачів (характерні для Італії і Франції) та кооперативних банків Італії, 

створених переважно у другій половині ХІХ ст., страхування було однією з 

додаткових функцій, то для спеціалізованих страхових кооперативів та 

товариств взаємного страхування це була єдина функція. Вони паралельно із 

страховими послугами, пов’язаними з господарською діяльністю членів, 

практикували страхування їхнього життя та житла.  

Чи не першим серед спеціалізованих кооперативів на території Англії 

було створене ще в 1867 році «Co-operative Insurance Society» 

(«Кооперативне страхове товариство»). При цьому маловідомим є той факт, 

що воно засноване у Рочделі, а його правління розміщувалось у приміщенні 

кооперативної крамниці «піонерів». За організаційною формою воно було 

союзом (асоціацією). До його складу входили переважно кооперативні 

товариства, а також окремі особи. Основним завданням цього товариства 

було страхування від вогню будівель та життя членів [456, с. 181].  

Наприкінці 60-х рр. ХХ президент Загальнонімецького робітничого 

союзу (LADAV), член Північно-Німецький рейхстагу Ф. Менде став 

ініціатором створення 30 грудня 1869 року страхового кооперативу «Die 

Allgemeine Deutsche Arbeiter-Versicherungs-Genossenschaft». Наступного 

року на основі статуту названого кооперативу лідер робітничого руху 

опублікував брошуру, назвою якої стала назва кооперативу (в укр. перекладі 

«Головний німецький робітничий страховий кооператив») [375, 376]. Вона 

стала практичним посібником для бажаючих займатися кооперативним 

страхуванням. 

У німецькомовній частині Швейцарії провідне місце займала страхова 

кооперативна організація «Unfall-Versicherungs-Genossenschaft 

Schweizerischer Schützen Vereine», створена у 1894 році [330]. Про 

популярність страхових кооперативів свідчить той факт, що на 1 січня 1911 

року в цій невеликій за територією країні функціонувало 183 таких 

спеціалізованих товариства [17]. 
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Значною активністю характеризується італійська страхова кооперація 

другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Достатньо згадати, що в 1913 році в 

Італії функціонувало 1055 страхових кооперативів. З них: 250 товариств 

страхування від пожеж, 799 від падежу худоби, 4 від нещасних випадків на 

виробництві [233, с. 57]. 

На території Наддніпрянської України, як і на всій території Російської 

імперії, страхові кооперативи не набули значного поширення. Це 

пояснюється тим, що в період другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 

функції «народного страхування» взяли на себе земства. Щодо Галичини, 

тут найбільш відомим було товариство взаємного страхування «Дністер», 

засноване у 1892 році. Його основним завданням було страхування від 

вогню. У 1912 р. ним було застраховано майна на суму 312,5 млн 

австрійських крон, а капітал склав близько 5 млн крон. Мережа товариства у 

названий період була дуже розгалуженою. Вона мала 1064 агентства [218, 

с. 47]. 

Помітну роль відігравало і товариство взаємного страхування 

«Карпатія», створене у 1911 році. Протягом першого року діяльності ним 

було застраховано 1260 осіб на суму близько 4 млн крон. Назване 

товариство мало 203 агентства [218, с. 47]. 

Також зауважимо, що наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. у більшості 

провідних західноєвропейських країн з’явилися електричні кооперативи, що  

часто були життєво необхідними для громадян з різних соціальних груп, 

тобто звичайних споживачів електроенергії. Такі кооперативи, як правило, 

виникали у тій місцевості, де доступ до неї був можливим лише шляхом 

самодопомоги громадян. Так, у 1894 році в Італії був заснований перший 

кооператив цього типу під назвою «Società cooperativa per l’illuminazione 

elettrica». Він став першим електричним кооперативом у світовій практиці. 

В Іспанії перший подібний кооператив – «Cooperativa Eléctrica de 

Madrid» було організовано в 1909 році. А перший електричний кооператив 

Німеччини «Elektrizitäts-Genossenschaft Rettenberg» було зареєстровано 

незадовго до Першої світової війни у 1913 році. 
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Крім зазначеного вище слід згадати, що на початку ХХ ст. у Брюсселі 

(Бельгія), Мілані (Італія) та Женеві (Швейцарія) найбільш успішно 

функціонували кооперативні товариства-аптеки, як різновид кооперативів 

споживачів. Для ілюстрації згадаємо, що у Бельгії діяло 189 названих 

спеціалізованих товариств, що об’єднували 14000 членів. Дякуючи 

створеному ними в 1882 році у Брюсселі товариства «народних аптек», 

члени кооперативів отримали можливість купувати ліки на 50 % дешевше, 

ніж у приватних аптеках  [59, с. 79].  

Підводячи підсумок сказаному вище, можна зазначити, що кооперативи 

споживачів у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. набули значного 

розвитку в провідних країнах Європи. Передусім активно розвивалися 

товарні, кредитні та житлові. Важливу роль у задоволенні потреб 

споживачів відігравали страхові кооперативи та кооперативні аптеки. 

Найбільш кооперованими у цьому сенсі країнами були Великобританія, 

Італія, Німеччина, Франція та Російська імперія. 

 

2.2. Розвиток кооперативних організацій споживачів провідних 

європейських країн у період 1914-1940-х років 

 

Перша світова війна, в яку були втягнуті провідні країни Європи, вже у 

перші її місяці продемонструвала свою руйнівну силу щодо економік 

воюючих держав. А кооперація, у цих умовах, черговий раз 

продемонструвала, що вона є незмінною «дочкою крайньої необхідності». 

Іншими словами, в умовах війни суттєво погіршилось соціально-економічне 

становище пересічних громадян, що й стало стимулом підвищення ролі 

кооперативних організацій споживачів усіх видів. Передусім, це стосується 

товариств, основним завданням яких була кооперативна торгівля.     

Згідно зведених даних, включених до книги Ш. Жіда «Общества 

потребителей» (1917 р.), станом на кінець 1914 р. загальна картина розвитку 

товариств, що організовували для своїх членів-споживачів кооперативну 
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торгівлю, відображена у додатку Е. Згідно даних таблиці Е.1 (додаток Е), на 

початок 1915 року за кількістю товариств, основною діяльністю яких була 

кооперативна торгівля, перше місце посідала Російська імперія (13200 

одиниць), друге і третє відповідно займали Франція – 3156 товариств та 

Італія – 2570. Щодо кількості членів, то до трійки кращих входили 

Великобританія (понад 3 млн осіб), Німеччина (2,5 млн осіб) і Російська 

імперія (1,5 млн осіб). За сумою річного товарообороту, як і в попередньому 

випадку, першою була Великобританія – близько 880 млн крб. (Рос. імп.), 

Німеччина – бл. 329 млн крб. та Російська імперія – 300 млн крб. Таким 

чином, наведені цифрові дані яскраво свідчать про те, що батьківщина 

кооперації споживачів – Великобританія, і у перші десятиліття ХХ ст. 

продовжувала залишатися лідером кооперативної торгівлі [59, с. 25-26]. 

При цьому слід звернути увагу на те, що українські губернії Російської 

імперії за кількістю кооперативів споживачів не на багато поступалися 

тогочасній Франції – 3052 проти 3156. А якщо взяти до уваги, що частка 

українських кооперативів цього виду складала близько 23 % від 

загальноімперської кількості, то отримаємо надзвичайно цікавий результат, 

за яким розмір річного товарообороту 3052 українських товариств 

споживачів навіть перевищував аналогічний показник італійських 2570 

кооперативів (69 млн крб. проти близько 65 млн крб.).  

Щодо охоплення населення кооперативами, що здійснювали торгівлю 

споживчими товарами зауважимо, що в 1914 р. на кожну тисячу громадян 

Італії товариствами споживачів було охоплено 56 осіб, а на території 

Наддніпрянської України цей показник становив 52 особи [162, с. 95].  

Узагальнену інформації щодо інших країн представлено у таблиці 2.10.   

Згідно даних таблиці 2.10. першість за кількістю членів споживчих 

товариств на одну тис. населення серед вказаних європейських країн 

тримали Швейцарія (563 особи), Данія (350) та Великобританія (320). 

Найменшим було охоплення названими кооперативами населення Італії – 

лише 56 осіб.   
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Таблиця 2.10 

Дані про охоплення товарними кооперативами споживачів  

населення окремих країн Європи (станом на початок 1915 року) 

Назва країни Кількість товариств 
Загальна кількість 
населення країни, 

млн  

Членів споживчих 
товариств 

на тис. населення 
Швейцарія 563 3,53 563 

Данія 1364 2,2 350 
Великобританія 1387 38 320 

Бельгія  531 6,1 170 
Німеччина 2346 56 145 

Російська імперія 13200 119,5 98 
Франція 3156 38 84 

Угорщина 1664 51,3 60 
Італія 2570 32 56 

  Складено автором на основі: [232, с. 88; 59, с. 25-26]  
 

Дані про середньорічні товарообороти європейських товариств 

споживачів на одного члена вміщено у таблиці 2.11. 

Таблиця 2.11 

Дані про середньорічні товарообороти товариств споживачів  

на одного члена у розрізі окремих країн Європи (початок ХХ ст.) 

Назва країни 
Вартість товарів, придбаних членом 

товариства протягом року, у крб 

Англія 288 

Данія 233 

Фінляндія 207 

Німеччина 134 

Франція 131 

Російська імперія 130* 

Швейцарія 109 

* Підраховано автором. 

Складено автором на основі: [59, с. 49]. 
        

Подані у таблиці 2.11 середньорічні дані щодо вартості товарів, 

придбаних членом товариства споживачів у розрізі окремих країн Європи, в 

окремих випадках є досить умовними. Так, наприклад, це стосується 

Російської імперії, де товариства, представлені різними соціальними 

групами мали досить відмінні показники (табл. 2.12).  
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Таблиця 2.12 

Дані по Російській імперії про середньорічний товарооборот  

товариств споживачів на одного члена (початок ХХ ст.) 
Групи товариств за соціальним складом 

членства 
Вартість товарів, придбаних членом 

товариства протягом року, у крб 
Робітничі незалежні 73 

Сільські 90 
Міські різностанові 139 
Фабрично-заводські 160 

Залізничні  187 
У середньому 130 

       Складено автором на основі: [59, с. 49]. 
 

З початком Першої світової війни стало характерним значне 

підвищення цін на товари першої необхідності, передусім, на продовольчі. 

Так, у Великобританії за перші кілька днів ціни у приватних магазинах на 

борошно і цукор зросли, щонайменше, удвічі. Проте, один із відомих 

російських кооператорів М. Чайковський у своїй статті, розміщеній у  

«Вестнике кооперации» зазначав: «… через три дні після оголошення війни 

закупівельні товариства заявляють, що вони вважають всі замовлення, 

отримані від своїх членів…, дійсними і виконають їх по можливості без 

всякого підвищення цін… А крім того було заявлено, що запасів зерна, 

муки, інших продуктів для своїх членів… вистачить… у крайньому разі на 

два місяці… Природньо, що торгівці б’ють на сполох і знижують ціни, та в 

результаті – через два тижні після оголошення війни ціни вирівнюються і 

стають лише дещо вищими їх рівня до війни. Такою була перша перемога, 

отримана кооперацією над спекуляцією» [236, с. 46-47]. 

Проте, незважаючи на загальне піднесення руху кооперативів 

споживачів у країнах Європи, у окремих країнах кооперативи опинились у 

край складному становищі. Так, Л. Щеглова констатувала: «Особливо 

скрутне становище випало на долю австрійських кооператорів з огляду на 

те, що вони ще не отямилися від кризи, завданої їм балканською війною. 

Паніка була значною, особливо серед вкладників заощаджень. Орган спілки 

споживачів «Споживче товариство» радив застосовувати всі засоби для 

заспокоєння – летючі листки, плакати, збори, особливо збори жінок…  
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Знадобилося  енергійне суспільне втручання, щоб покласти край скупці 

товарів і таким чином підвищенню цін...» [243, с. 38-39].  

Скрутна ситуація склалася і в Німеччині. Так, «про розміри паніки 

говорить звіт товариства гуртових закупок у Гамбурзі… окремі товариства 

повинні були застосувати… поліцейську охорону магазинів; деякі крамниці 

змушені були закриватися, так, як товари були моментально розкуплені…»   

[243, с. 39].  Подібна ситуація мала місце і у Швейцарії [243, с. 40]. Війна 

застала зненацька і французький народ. У перші ж дні мобілізації паризькі 

споживчі крамниці через зростання споживчого попиту розпродали майже 

весь товар. Філіальні відділення змушені були закриватися через відсутність 

товару. Вони відкрились лише через 8 днів після того, як отримали окремі 

товари із товариства гуртових закупок
 
[243, с. 40]. У 1914 році товарооборот 

2988 (з 3156) товарних товариств споживачів Франції, що надали дані склав 

близько 315 мільйонів франків [418, с. 36].   

Перенісши «шокову ситуацію», кооператори Російської імперії взялися 

до копіткої роботи щодо задоволення споживчих потреб скооперованого 

населення. Оцінюючи тогочасну ситуацію вищезгаданий кооператор 

М. Чайковський констатував: «Тепер, можна уже сказати з 

відповідальністю, що особливо тяжких збитків наша кооперація поки що не 

відчула, і що перший, самий небезпечний момент пережитий нею відносно 

вдало» [237, с. 135]. Інший визначний кооператор М. Хейсін з цього 

приводу зазначав: «У Росії кооперація стала такою переконливою силою, що 

з нею… не можна не рахуватися… вона повинна була… кинутися у вир 

подій…» [227, с. 61].  

Період Першої світової війни тогочасними економістами вважається  

якісно новим в історії розвитку європейських кооперативів споживачів [324, 

с. 145]. Це, передусім, пояснюється поглибленням продовольчої проблеми, 

що стала результатом негативного впливу воєнних дій на функціонування 

мережі торговельних закладів. При цьому слід зазначити, що для більшості 

країн Європи (особливо воюючих) була характерною позитивна динаміка 

кількості товарних кооперативів споживачів. Із настанням миру ця 



98 

 

тенденція зберігалася, адже для подолання розрухи кооперативи були 

незамінним інструментом для мільйонів споживачів. 

З цього приводу один із сучасників Д. Коффі зазначав:   

«Кооперативний рух в цілому, здається, пережив війну більш успішно, ніж 

багато інших форм господарювання. Звіти показують, що, у… Європі… 

кооперативи домоглися прогресу після світової війни. Відбулося деяке 

поєднання зусилля для реорганізації спустошених регіонів. …не може бути 

ніяких сумнівів у тому, що кооперація продемонструвала свою ефективність 

і еластичність при подоланні економічних труднощів. Де приватному 

підприємству не вдалося, кооперації вдалося застрахувати справедливий 

розподіл поставок. Вона зберегла живою економічну спільноту в багатьох 

районах де інші форми торгівлі фактично перестали функціонувати. Це 

значною мірою пояснюється тим фактом, що кооперативи користуються 

довірою своїх членів …» [270, с. 1 ].  

Так, за результатами досліджень сучасного німецького вченого 

М. Прінца у 1915 р. кількість кооперативних товариств названого виду 

досягла 3 тисяч. У той же час число товарних кооперативів споживачів 

Німеччини зросло з 3 до майже 5 тисяч. Така ж позитивна тенденція була 

характерна для західноєвропейських держав і в період з 1920 року до 

середини 1930 років. Наприклад, в Німеччині в середині 1920-х років 

приблизно п’ята частина всіх домогосподарств були охоплені 

кооперативною торгівлею [397, с. 15]. У Великобританії у період з 1915 по 

1920 рр. кількість товарних товариств споживачів зросла з 4 до 5 тисяч. В 

обох цих країнах, а ще більше у державах Скандинавії, а також Італії, 

Швейцарії, Австрії, Чехословаччині, Бельгії та Франції значна частина 

населення була охоплена послугами кооперативів споживачів [397, с. 15]. Не 

складає виключення і Російська імперія. До 1917 року тут налічувалося 35 

тис. первинних товарних кооперативів споживачів [444]. У роки НЕПу, а 

точніше на 1 жовтня 1924 р. у СРСР функціонувало понад 20,5 тис. таких 

кооперативів (з них на території радянської України – більше 5,6 тисяч).  
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У другій половині 30-х рр. ХХ ст. кількість товарних кооперативів 

споживачів у різних країнах Європи мала різну, і не завжди позитивну, 

динаміку. Переконливим підтвердженням цього є «кооперативна 

статистика» щодо  Німеччини та Великобританії (рис. 2.12, табл. 2.13). 

 

 

        

       Рис. 2.12. Динаміка товарних кооперативів споживачів Німеччини та 

Великобританії 

       Складено на основі: [398, с. 15].  

 

Така різновекторна динаміка пояснюється тим, що з приходом до влади 

нацистів змінилася державна політика Німеччини щодо кооперативного 

сектору. Їх лідер у своїй статті «Völkischen Beobachter» (укр. перекл. 

«Народний спостерігач»), виданій 15 березня 1933 року зазначав:  

«Кооперативи не завжди мають силу, щоб стати національно-політичними 

організаціями. Сьогоднішня ідея кооперації з часом умре, як сам капіталізм; 

лідерам кооперації необхідно визнати резонанс нового часу» [326]. 

Проте, слід зауважити, що у 1930-1940 рр. для більшості 

західноєвропейських держав, що залишалися поза впливом фашистської 

ідеології, була характерною тенденція до зростання кількості товарних 

кооперативів споживачів. 

товариств

а   

роки   
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Таблиця 2.13 

Кількість товарних кооперативів споживачів 

у Великобританії та Німеччині 

Країна  Роки/Кількість товарних кооперативів споживачів 

Великобританія  1915/ 

4000 

1920/ 

5000 

1925/ 

5100 

1930/ 

6200 

1935/ 

8800 

1940/ 

9000 

Німеччина  1915/ 

3000 

1920/ 

3000 

1925/ 

4000 

1930/ 

4000 

1935/ 

1000 

1940/ 

100 

Складено на основі: [398, с. 15]. 

 

Так, у Великобританії, зокрема, в Англії та Уельсі у 1939 році вони 

об’єднували вісім мільйонів індивідуальних членів, або половину всіх сімей 

(домогосподарств), які проживали на їх територіях.  

      Набагато повільнішою ця тенденція проявилася в Іспанії. Динаміка 

зростання кількості товарних кооперативів споживачів протягом 1938-1939 

рр. була незначною, а в 1940 р. їх кількість зменшилася при певному 

зростанні частки членства (табл. 2.14). 

Таблиця 2.14 

Дані про товарні кооперативи споживачів Іспанії 

за період 1937-1940 рр. 

Період  часу К-ть товарних кооперативів споживачів К-ть членів у них 

1937/1938 72 76400 

1938/1939 77 80600 

1939/1940 76 85100 

        Складено на основі: [394]. 
 

Виключно негативною в період 1930-1940 рр. була динаміка товарних 

кооперативів споживачів в Італії та Німеччині. Так, з часу приходу до влади 

фашистів (з 1922 р.) Італія втратила третину кооперативів, у тому числі 

значно скоротилась кількість кооперативних крамниць [136, с. 23]. У 

Німеччині до 1940 р. залишилося не більше 100 товарних кооперативів 

споживачів (на кінець 1914 р. їх було 2346) [397, с. 15]. Таку ситуацію 

можна пояснити тим, що з приходом до влади німецьких націонал-
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соціалістів різко скоротилася кількість масових демократичних організацій, 

до числа яких належать і кооперативи споживачів [397, с. 18; 136, с. 23].     

Говорячи про кооперативи споживачів інших видів (кредитні, житлові, 

страхові та ін.), можна стверджувати, що й вони у вищезгаданих конкретно-

історичних умовах в основних рисах мали подібні тенденції розвитку. Так, 

стосовно кредитних кооперативів моделі Г. Шульце-Деліча слід зазначити, 

що вони у період Першої світової війни дещо знизили свою активність щодо 

надання кредитів на потреби дрібного підприємництва. При цьому зросла 

кількість кредитів на споживчі потреби. Останнє пояснюється суттєвим 

зниженням економічного рівня населення в умовах війни. 

Оцінюючи загальний стан кредитної кооперації Німеччини, сучасний 

український учений А. Пожар зазначає: «Під час Першої світової війни та в 

перші роки по її закінченню німецька кредитна кооперація переживала 

надзвичайно важкі часи. Безпрецедентна девальвація німецької марки до 

долара США суттєво підірвала фінансовий стан кредитних кооперативів. 

Якщо до війни американський долар коштував трохи більше чотирьох 

марок, то в кінці 1921 року – 187 марок… то в кінці 1923 р. – 

4.210.500.000.000 марок (!)» [173, с. 20]. Такий стан привів до суттєвого 

скорочення кількості «народних банків» (модель Г.Шульце-Деліча). Так, 

якщо у довоєнний період (1912 р.) в Німеччині функціонувало 957 

кредитних кооперативів названої моделі, то після Першої світової війни у 

1918 році – 948 [397, с. 7; 130, с. ХХ]. Протягом цього періоду скоротилась і 

кількість членів «народних банків» – з 632 тис. до 565 тис. осіб [213, с. 30; 

398, с. 7]. 

Майже вдвічі скоротилася кількість кооперативів моделі Г. Шульце-

Деліча, що діяли у Сполученому королівстві. Так, якщо у 1912 році їх було  

223, то після Першої світової війни трохи більше 100 [398, с. 7]. 

Ще більшим кількісне зменшення «народних банків» за часів війни 

було в Італії. Якщо в 1914 р. у цій країні діяло 2297 кредитних кооперативів 

моделі Г.Шульце-Деліча, то  у 1921 році їх залишилось лише 732 (тобто 

більше як втричі менше) [173, с. 41; 47, с. 167]. Типовою, за словами 
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тогочасного дослідника О. Ротфельда, була ситуація у народному банку 

(Popular Bank) міста Мілана, створеного за моделлю Л. Луццаті – палкого 

популяризатора ідей Г. Шульце-Деліча. У 1918 році банк об’єднував 26825 

членів. Проте, обсяги кредитування у цей складний час були незначними. 

Так, протягом названого року позичальники отримали суму – 1843000 лір 

(або 856 дол. США). У середньому на одного члена-позичальника це менше 

1 дол. США [418, с. 65;
 
363]. 

Стосовно Франції слід зауважити, що «народні банки» протягом війни 

майже припинили своє існування. У 1918 році їх залишилося лише 3 

(напередодні Першої світової війни було 15). Тому можна стверджувати, що 

суттєвої ролі у кредитуванні споживачів вони до 1920-х років не 

відігравали. 

На початку Першої світової війни у 1915 р. кредитні кооперативи 

Російської імперії об’єднували навколо себе близько 9,5 млн членів, що на 

1,2 млн більше, ніж у 1914 році [263, с. 52]. До 1917 року на території 

Російської імперії функціонували 16300 кредитних кооперативів, приблизно 

третина (понад 4000) з яких були ощадно-позикові товариства моделі 

Г. Шульце-Деліча [444, с. 52]. Щодо українських губерній, зауважимо, що у 

роки Першої світової війни їх кількість також суттєво зросла. Так, якщо у 

1919 році на території Наддніпрянської України загалом функціонувало 

близько 3300 кредитних кооперативів (кредитних і ощадно-позикових 

товариств разом), майже третина з них були ощадно-позиковими 

товариствами (тобто близько 1 тисячі). Саме цей тип кредитно-фінансових 

установ активно кредитував споживчі потреби своїх членів. Останнє дає 

підстави стверджувати, що перед встановленням радянської влади на 

підросійській території України кооператорами було сформовано ефективну 

систему споживчого кредитування. Теж саме можна сказати і про 

західноукраїнські землі. У 1938 році тут діяло 688 кредитних кооперативів 

[152, с. 88, 93]. 
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Загальну картину щодо рівня розвитку кредитної кооперації наприкінці 

та після закінчення Першої світової війни в інших країнах Європи 

демонструє таблиця 2.15. 

Таблиця 2.15 

Зведені дані про кількість кредитних кооперативів  

в окремих країнах Європи за період 1916-1918 рр.  

Країна Рік К-ть кредитних кооперативів 

Данія 1916 13 

Греція 1918 не діяли 

Іспанія 1918 не діяли 

Нідерланди 1917 796 

Угорщина 1916 2609 

Швейцарія 1918 444 

Джерело: [391, с. 153]. 
 

Перше повоєнне десятиріччя (1918-1928 рр.) для багатьох країн Європи 

стало періодом відродження і розвитку кредитної кооперації і кооперативів 

моделі Г. Шульце-Деліча, зокрема. Виключенням у цьому зв’язку є Італія. 

Вищесказане стосується лише початку 20-х рр. ХХ століття. Так, протягом 

1921-1923 рр. кількість кооперативів названої моделі зросла з 732 до 829. 

Певне зростання стосується і членства, і основних фінансових показників 

«народних банків». Зокрема, протягом вказаного періоду кількість громадян 

охоплених їхньою діяльністю збільшилась з 439151 до 498756 осіб [47, 

с. 167]. 

Позитивна динаміка розвитку кредитних кооперативів моделі Шульце-

Деліча мала місце лише до того часу, поки фашистська ідеологія ще не 

підпорядкувала собі основи державної політики в Італії. З 1925 по 1927 роки 

фашистський режим руками федерального уряду приступив до корінної 

реорганізації кооперативного сектора [436]. Узаконювалося пряме 

втручання націонал-соціалістів у внутрішні справи кооперативів. Часто 

управління кооперативами здійснювалося представниками фашистської 

партії, призначеними відповідними державними установами. За словами 

сучасної дослідниці італійського кооперативного руху В. Дзамані вони 

«далеко не завжди були кваліфікованими, щоб управляти… ефективно» 

[472, с. 3].  
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У іншій публікації вона разом з Т. Мецані зазначає про те, що 

фашистський режим спочатку спробував знищити кооперативи, але потім 

було вирішено взяти рух під свій контроль, закрити колишні центральні 

кооперативні організації. Кооперація не була повністю знищена проте, 

фашизм сповільнював розвиток кооперативного руху [377, с. 47]. При 

уважному ознайомленні з працею В. Дзамані та Т. Мецані увагу привертає 

той факт, що незважаючи на вимогу центрального банку Італії, офіційні 

звіти про свою діяльність надали лише 193 «народні банки», у той час як 

загалом було зареєстровано понад 800 італійських кредитних кооперативів 

цього типу [19].  

Зазначене дає підставу висловити припущення, що в останньому 

десятиріччі перед Другою світовою війною більш менш успішно діяло не 

більше двох сотень італійських «народних банків». З цього приводу ще один 

італійський учений А. Леонарді зазначає: «Після 1928 р., сукупний вплив 

труднощів викликав спад в італійському кредитно-кооперативному русі, 

який відтепер побачив прогресуюче зниження кількості організацій, яке 

було зупинене лише після Другої світової війни» [366, с. 47]. 

Якщо останнє десятиріччя перед Другою світовою війною в Італії 

характеризується суттєвим зменшенням кредитних кооперативів, то 

говорячи про Іспанію можна констатувати, що прихід до влади диктатора Ф. 

Франко не викликав негативних процесів у кредитно-кооперативному 

секторі. Навпаки роль кооперативів цього виду помітно посилювалась, про 

що свідчить позитивна динаміка відповідних показників (табл. 2.16).  

 

Таблиця 2.16 

Дані про кредитні кооперативи Іспанії за період 1937-1940 рр. 

Період  часу К-ть товарних кредитних кооперативів К-ть членів у них 

1937/1938 45 19400 

1938/1939 51 27600 

1939/1940 63 30500 

Складено на основі: [394]. 
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Проте слід зауважити, що у порівнянні з політикою республіканців, які 

здійснили заходи щодо децентралізації кооперативного сектора, уряд 

Ф. Франко продемонстрував енергійні кроки на шляху до його централізації 

[431, с. 2]. Фактичне ж завершення цього процесу відбулося у 1942 році, з 

утворенням підпорядкованого державі, Генерального кооперативного союзу 

[395]. 

Щодо «батьківщини кредитної кооперації» – Німеччини слід зазначити, 

що продовженням випробувань кредитної кооперації, які були цілком 

закономірним супутником Першої світової війни, стала фінансова криза 

1921-1923 років. Її наслідки були нищівними для німецьких кооперативів. 

Навіть після цілої низки проведених у 1923 р. реформ, сума заощаджень і 

кредитів «народних банків» і «райффайзенбанків» складала лише 5-8 % 

довоєнного рівня. Проте, черговий раз кредитна кооперація Німеччини 

продемонструвала свою суспільну необхідність, у тому числі і для  

пересічних споживачів-позичальників. На початок 1927 року в цій країні 

вже діяло близько 22,5 тис. кредитних кооперативів обох типів. Навколо них 

об’єднувалось майже 3,6 млн членів [173, с. 20].   

Проте слід зауважити, що лише за перші сім років фашистської 

диктатури загальна кількість кредитних кооперативів скоротилась 

щонайменше на 2,5 тисячі. Так, якщо у 1930 р. в Німеччині функціонувало 

близько 22,5 тис. фолькс-  і райффайзенбанків, то в 1940 році їх залишилось 

19 тисяч. У цей час кількість членів об’єднаних кооперативами цього виду 

коливалась у межах 4 млн осіб [432, с. 9].  

Керуючись поданими вище статистичними даними можна припустити, 

що протягом 1933-1940 рр. відбувалось укрупнення окремих кооперативів за 

рахунок злиття, що є цілком закономірним явищем. При цьому зауважимо, 

що докорінні зміни відбулись у принципах управління кооперативами цього 

виду. Так само як і в Італії та Іспанії керівництво Німеччини пішло шляхом 

підпорядкування «кооперативних фінансів» своєму впливові [432, с. 9]. 
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Говорячи про «народні банки» Франції, можна констатувати, що вони 

після Першої світової війни почали досить динамічно розвиватися. Так, 

якщо у 1918 р. їх було лише 3, то у 1920 р. уже 70, а в 1926 році 

французький кредитно-кооперативний сектор репрезентували 100 банків 

моделі Шульце-Деліча. Протягом 1918-1927 років суттєво зросла кількість 

членів «народних банків» з 614 до майже 51 тис. осіб. За названий період 

сума пайового капіталу (що складав основу позикового фонду) зросла з 

0,775 до 89,8 млн франків
 
[173, с. 41-42]. При цьому слід зауважити, що в 

умовах світової кризи («великої депресії») 1929-1939 років, французькі 

«народні банки» змушені були пройти шляхом централізації їхньої системи. 

Для повноти інформації щодо діяльності «народних банків» провідних 

країн Європи надамо загальну характеристику діяльності кредитних 

кооперативів СРСР періоду НЕПу («нової економічної політики»), що 

здебільшого діяли у містах і відігравали певну роль у споживчому 

кредитуванні населення. За опублікованими офіційними даними у 

Радянському Союзі  на 1 жовтня 1924 р. функціонувало 1,8 тис. таких 

кооперативів. З них у РРФСР діяло понад 1,6 тисяч, в Українській РСР – 

160, Білоруській – 22 кредитних товариста. Решта – 6 кооперативів 

названого виду знаходилися  на території інших радянських республік [152, 

с. 220].  

Кількісне зростання таких кооперативів тривало практично до середини 

1920-х років. А із згортанням політики НЕПу, у 1931 році кредитну 

кооперацію було заборонено. Така доля названих кооперативів в умовах 

радянської командно-адміністративної системи була цілком закономірною. 

Подібне ставлення до кооперативного руху характерне для всіх 

тотолітарних режимів. Вище керівництво СРСР, так само як Німеччини та 

Італії (певною мірою Іспанії), незважаючи на економічне значення, вбачало 

у кредитній кооперації осередки демократії та фінансової незалежності 

населення від авторитарної влади. Тому у названих країнах кредитні 



107 

 

кооперативи піддавались невиправдано жорсткому контролю з боку 

держави, а їх системи під державним тиском ставали централізованими. 

Період між Першою і Другою світовими війнами був специфічним не 

тільки в історії розвитку товарних та кредитних кооперативів. Це також 

стосується інших, орієнтованих на потреби споживачів кооперативів, 

зокрема, житлових. Для виявлення загальних тенденцій розвитку останніх, 

здійснимо аналіз їх діяльності в розрізі окремих країн Європи. 

Передусім зазначимо, що після закінчення Першої світової війни 

значна частина пересічних громадян країн-учасниць особливо гостро 

відчула брак житла. При цьому, вирішення цієї складної проблеми більшість 

держав Європи вбачали шляхом муніципального або кооперативного 

будівництва. Так, стурбований значним спадом будівництва житла у 

довоєнний період і за часів війни, і як наслідок загостренням житлової 

проблеми, уряд Великобританії, з 1918 року почав стимулювати розвиток 

муніципального житлового будівництва [435, с. 5]. Користуючись 

державною фінансовою підтримкою більшість муніципальних рад самі 

будували житло.  Отримання громадянами житла на пільгових умовах стало 

більш привабливим, ніж їх участь у житлово-будівних кооперативах. У 

зв’язку з цим привабливість житлової кооперації значно знизилась, адже 

остання передбачала самоорганізацію і самофінансування (іноді доповнене 

за рахунок державних позик).  

Та все ж житлово-будівельні кооперативи продовжували існувати. У 

1926 році 310 товариств Великобританії з метою захисту своїх інтересів 

заснували Асоціацію будівельних товариств [412, с. 1]. Всього в цей час 

діяло понад 1 тис. таких кооперативів. 

Також слід згадати суттєву особливість британських житлово-

будівельних кооперативів. Вона полягає у тому, що з 1930 року вони  

почали створювати філіальні мережі. До 1940 року налічувалося 640 таких 

філій  [258, с. 6]. Вони, по суті й компенсували кількість тих кооперативів, 

що припиняли своє існування (рис. 2.13, табл. 2.17). 
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         Рис. 2.13.  Динаміка кількості житлово-будівельних товариств (ЖБТ) 

Великобританії протягом 1910-1940 рр. 

         Складено на основі: [258, с. 7]. 

Збереженню житлово-будівельних товариств як організаційно-правової 

форми у Великобританії, сприяв Закон Сполученого Королівства «Про 

будівельні товариства», прийнятий у 1939 році, до якого було включено 

положення про співпрацю уряду з житловою кооперацією [317]. З цього 

часу стало можливим гарантоване дольове фінансування кооперативного 

будівництва (кошти членів плюс державна фінансова підтримка). 

Таблиця 2.17 

Кількість житлово-будівельних товариств Великобританії  

протягом 1910 – 1940 рр. 
Роки Кількість житлово-будівельних 

товариств 

1910 1723 

1920 1271 

1930 1026 

1940 952 

Складено на основі: [258, с. 7]. 

 

Так само як і у Великобританії, в Німеччині в умовах Першої світової 

війни будівництво нового житла було практично припинено. У цей час 

житлова кооперація увійшла в період застою, що тривав до 1919 р., що мало 

свої негативні наслідки. Так, колишні військові, які поверталися з війни 

розраховували на належні житлові умови. Проте, у країні в цей час був 

відчутним брак житла, що викликало серйозне занепокоєння в урядових 

колах. Тому в березні та квітні 1918 р. прусська влада прийняла два 

важливих закони. Перший з них передбачав надання державної фінансової 

товариств

а 

роки 
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підтримки будівельним кооперативним товариствам, а другий – стимулював 

будівництво невеликих будинків. Проте, ні кооперативні організації, ні 

некомерційні компанії не могли за короткий час подолати житлову 

проблему [150]. 

Однак, уряду Німеччини вдалося на рахунок двох джерел фінансування 

– введення податку на дороге житло (зібрано 850 млн рейхсмарок) та 

коштів, одержаних від США після введення плану Дауеса (передбачав 

економічне оздоровлення країни), досягти суттєвого поліпшення ситуації. 

Пільгові кредити викликали справжній житловий бум. Тому цілком 

закономірно, що у 1930 р. кількість житлово-будівельних кооперативів 

Німеччини зросла до  4054 (у порівнянні з 1919 р. у два рази)
 
[150]. 

Як зазначалося вище, кардинально державна кооперативна політика 

змінилася незабаром після захоплення у 1933 році влади нацистами. 

Основою для її реалізації став «Закон про захист прибутку в житловому 

секторі», прийнятий у липні того ж року. Для влади він відкривав 

можливість здійснити «чистку» кооперативів від осіб, які не відповідали 

політичним, релігійним, чи «расовим» вимогам. У результаті на посадах 

членів правлінь, наглядової ради або керуючого та інших опинилися 

представники нацистської партії [475].  

Проте, зневажливе ставлення фашистського режиму щодо кооперативів 

не було тотожним нерозумінню соціально-економічного значення названих 

організацій. Незважаючи на «кадрові зміни» кооперативний житловий фонд 

залишався недоторканим, хоч нове будівництво стало суттєво 

уповільнюватись. Крім того, нова влада вдалася до примусового укрупнення 

житлово-будівельних кооперативів [475]. У результаті, після всіх 

вищезгаданих заходів, у середині 40-х років ХХ ст., в Німеччині  

продовжувало функціонувати лише близько 1600 житлових кооперативів 

[150]. 

На відміну від Великобританії та Німеччини житлова кооперація у 

Франції в період Першої світової війни не тільки не зменшила свого 

значення, а й розвивалася. Якщо у 1914 році в цій країні діяли 258 
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будівельних товариств [418, с. 45], то наприкінці війни, у 1917 році, їх було 

вже 272 (у тому числі 164 філантропічні або благодійницькі)
 
[413, с. 142]. 

Проте, цієї кількості житлово-будівельних кооперативів було недостатньо, 

щоб вирішити існуючу житлову проблему. 

З метою прискорення процесу подолання цієї складної проблеми у 

Франції в лютому 1921 року, було прийнято закон, що передбачав  надання 

пільгових кредитів житлово-будівельним кооперативам. Наступним 

важливим кроком у вирішенні житлової проблеми стала програма 

будівництва доступного житла, прийнята парламентом у 1928 році. До 

початку Другої світової війни було побудовано 10 тис. одиниць 

кооперативного житла [284]. Проте, житлово-будівельні кооперативи до 

1940-х років не набули поширення по всій території Франції. Лише у вересні 

1947 року було остаточно сформоване сприятливе законодавство для 

розвитку житлово-будівельних кооперативів [380, с. 42-43; 253, c. 27]. 

Характеризуючи ситуацію в Італії після Першої світової війни, слід 

зауважити, що фашисти у період з 1920 по 1922 рік знищили значну 

кількість кооперативів, але потім, з середини 20-х років, вони почали 

створювати нові кооперативи на основі «нової» ідеології [471, с. 4]. До 

1926 р. влада націонал-соціалістів Італії, завершила процес перетворення 

демократичних, за своєю природою, житлових кооперативів у 

підпорядковані державі організації [136, с. 23].  

Як і в інших західноєвропейських країнах, в Іспанії інтерес до 

житлових кооперативів підвищився у 1920-х роках після завершення Першої 

світової війни, коли особливо гостро відчувався брак житла. За словами 

іспанського дослідника Ж.Ф. Родрігеса:  «У цій країні житлово-будівельні 

кооперативи народилися в результаті соціалістичної лінії, що сприяло 

співробітництву у сфері споживання, з очевидним пріоритетом захисту 

споживачів»
 
[415, с. 22]. У 1930 році, ще до законодавчого оформлення 

житлово-будівельних кооперативів як самостійної організаційно-правової 

форми, в Іспанії функціонувало 40 житлових асоціацій, що об’єднували 

2,5 тис. сімей [396, с. 26]. Проте, активнішим розвиток житлової кооперації 
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став після прийняття у 1939 році трьох важливих законодавчих актів «Про 

захист житла», «Про оренду житла» та «Субсидоване житло» [415, с. 22].       

Говорячи про особливості іспанського сектору кооперативного житла 

на ранній стадії його розвитку, слід зазначити, що: по-перше, на відміну від 

інших країн Західної Європи, тут досить пізно було створено єдиний 

національний кооперативний координаційний орган; по-друге, кооперативи, 

частіше всього, після завершення будівництва припиняли своє існування. І 

по-третє, значно рідше вони продовжували своє існування за рахунок 

сервісних послуг щодо утримання будинку і прибудинкової території. Після 

формування відповідної законодавчої бази житлові кооперативи розширили 

спектр допоміжних послуг, зокрема, вони почали здійснювати пошук 

будинків і будівель необхідних членам, надавати організаційну допомогу 

при придбанні житла тощо [415, с. 22-23].       

До цього ми говорили здебільшого про європейські кооперативи, що 

організовували будівництво. Та наша характеристика була б не повною якби 

поза увагою залишилася інформація про ще один різновид житлових 

кооперативів – кооперативи орендарів житла. У 1920-і роки вони почали 

активно розвивалися у Швеції. Їх активність обумовлювалась типовою для 

того часу ситуацією – браком «доступного» житла та високими цінами на 

його оренду. Особливо ця проблема торкнулося сімей з низькими доходами. 

Спершу кооперативи орендарів житла виникали спонтанно у робітничих 

кварталах Стокгольма. У 1923 році вже діяло вісім таких кооперативів. У 

вересні того ж року вони заснували свою асоціацію. Ще однією важливою 

подією кооперативного руху Швеції стало створення у 1924 році Ощадної 

каси орендарів і будівельних кооперативів (Hyresgästernas sparkasse- och 

byggnadsförening) – так званої HSB [348]. Пізніше, у 1925 році, коли 

кооперативний рух орендарів житла набув загальнонаціонального значення, 

було засновано Союз об’єднань орендарів  Швеції, що пізніше став відомим 

як Асоціація квартиронаймачів [359, с. 1]. У 1926 р. шведськими 

кооперативами орендарів житла було об’єднано 100 тис. осіб [349, с. 6].  

http://sv.wikipedia.org/wiki/HSB
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Розвиток житлової кооперації на території Радянського Союзу у 20-х 

роках ХХ ст., так само, як у свій час, італійської та німецької, відбувався в 

умовах жорсткого тоталітаризму, який протягом тривалого періоду став 

системою державно-політичної влади. До 1920 року діяльність цього виду 

кооперації  регулювалась нормативно-правовими актами, що приймалися на 

регіональному рівні. Першим загальносоюзним документом щодо діяльності 

житлових кооперативів стала постанова ЦВК і РНК СРСР  «Про житлову 

кооперацію» (від 19 серпня 1924 року). У ній визначалися типи названих 

кооперативів споживачів, зокрема: житлово-орендні кооперативні 

товариства; житлово-будівельні кооперативні товариства; 

загальногромадянські житлово-будівельні товариства [94, с. 235]. 

Житлово-орендні кооперативні товариства (ЖОКТ) створювалися у 

будинках державної форми власності. При цьому слід зауважити, що на 

території України вони діяли ще у 1922 р., використовуючи житловий фонд 

денаціоналізованих будинків. У 1928 р. українські житлово-орендні 

кооперативні товариства обслуговували 80,6 % муніципального житла (у 

1927 г. на території Росії – 63,3%) [42; 147]. А станом на 01.01.1932 р. 

членами ЖОКТ УРСР були 484 тис. осіб. Всього в орендованих  ними 

будинках мешкало понад 1 млн осіб [80, с. 19]. 

Метою робітничих житлово-будівельних кооперативних товариств 

(РЖБК) та загальногромадянських житлово-будівельних кооперативних 

товариств (ЗЖБКТ) було зведення нових житлових будівель, відновлення 

зруйнованих і добудова будинків з незавершеним будівництвом. РЖБК у 

1920-і рр. набули поширення. Проте тогочасна інформація про 

загальногромадянські житлово-будівельні кооперативні товариства майже 

відсутня. 

До кінця 1924 року на території УСРР діяло 22 таких житлово-

будівельних кооперативи. Вони були засновані при промислових та 

транспортних підприємствах. Завдяки державним кредитам, до 1927 року 

кількість РЖБК збільшилась майже у вісімнадцять разів, досягнувши 392 

кооперативів. При цьому слід зазначити, що поступово збільшувалася і 
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частка кооперативного житлового будівництва. Зокрема, протягом 1924-

1927 рр. частка такого будівництва зросла з 8,4 до 18,6 % [147]. До початку 

1930 р. ця тенденція зберігалася. Саме в цей час відбувається «зміна 

акцентів» у житловій державній політиці, що, передусім, проявилося у 

розірванні всіх договорів з кооперативами щодо оренди будівель. Проте, до 

повної ліквідації ЖОКТів пройшло більше семи років. Так, 17 жовтня 

1937 р. згідно з постановою ЦВК і РНК СРСР «Про збереження житлового 

фонду та поліпшення житлового господарства в містах» [141] значна 

частина кооперативного житла була передана у розпорядження державного 

житлового фонду. Крім того, житлові кооперативи потрапили у повне 

підпорядкування партійним і державним органам влади [60, с. 217]. За 

кілька місяців, зокрема, у лютому 1938 р. були ліквідовані спілки житлово-

будівельних кооперативів усіх рівнів. Повне одержавлення житлової 

кооперації відбулося з прийняттям Примірного статуту житлово-

будівельного кооперативу (від 31 жовтня 1939 р.)
 
[147]. 

Аналізуючи ринок кооперативів споживачів, необхідно згадати, що 

важливого значення у західноєвропейських країнах після закінчення Першої 

світової війни набула страхова кооперація, представлена спеціалізованими 

кооперативами та близькими до них за економічною природою 

товариствами взаємного страхування. Основною причиною стала складна 

повоєнна соціально-економічна ситуація, що викликала у населення 

особливий інтерес до страхування життя, страхової медицини, пенсійного 

страхування. 

Згідно узагальнених даних, першість щодо розвитку кооперативного 

страхування тримали Великобританія та Німеччина. Щоправда, вже у  

1930-х роках німецькі та італійські страхові кооперативи зазнали 

негативного впливу з боку фашистської влади.  Вони, як і вище згадані 

кооперативи інших видів, відчули суттєвих утисків щодо реалізації їх права 

на демократичне управління та зазнали переслідування членів за 

національною приналежністю. У результаті стала типовою ситуація, коли, 

окремі кооперативи або товариства взаємного страхування, щоб уникнути 
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закриття змушені були йти на злиття з іншими більш стабільними 

страховими кооперативними організаціями [364]. Так, наприклад, відоме у 

Німеччині товариство взаємного страхування «Debeka» протягом 1933-

1939 років збільшило число своїх членів з 300 до 800 тис. «за рахунок 

поглинання низки конкурентів» [299].  Певною мірою це стосується Іспанії 

(табл. 2.18), де, як зазначалося вище, у 1939 році прийшов до влади диктатор 

Ф. Франко. 

 

Таблиця 2.18 

Дані про страхові кооперативи Іспанії за період 1937-1940 рр. 

Період  часу К-ть страхових кооперативів К-ть членів у них 

1937/1938 33 38300 

1938/1939 37 47900 

1939/1940 30 49700 

        Складено на основі: [394].   
 

Проте, в цілому, страхова кооперація західноєвропейських країн 

поступово утверджувала свої позиції. Багато із кооперативів та товариств 

взаємного страхування, створених до Другої світової війни і сьогодні 

продовжують успішно функціонувати, ставши провідними організаціями 

європейського страхового сектору [440, с. 36-50]. 

Щодо першого періоду в історії вітчизняного кооперативного 

страхування (1918-1920 рр.) зауважимо, що він, фактично, почався з 15 

лютого 1918 р., коли за ініціативою керівництва Московського Народного 

Банку було скликано нараду представників кооперативних центрів щодо 

питання створення Всеросійського кооперативного страхового центру. У 

результаті обговорення було прийнято рішення про те, що учасники 

майбутньої страхової Спілки можуть організовувати у своєму середовищі 

страхування своїх членів. Перестрахування прийнятих ними ризиків 

провадилося Страховій Спілці. Остання почала здійснювати свої операції в 

жовтні 1918 року. При цьому зазначимо, що ще з початку 1918 р. споживча 

кооперація в РСФРР розпочала організаційну роботу із заснування власного 

страхування.  
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В Україні кооперативне страхування було започатковане на інших, ніж 

у Росії, засадах. З початку 1919 р. на її території заснували Українську 

кооперативну страхову спілку (далі – Спілка), завдання якої були досить 

широкими. За статутом вона мала право здійснювати: страхування від вогню 

нерухомого і рухомого майна, що належало кооперативним організаціям, 

членам кооперативу і, навіть, стороннім особам, у збереженні майна яких 

були зацікавлені кооперативні організації; страхування життя працівників і 

членів кооперативів; страхування транспорту; страхування рухомого майна 

від крадіжки зі зломом, а також страхування худоби від падежу. 

Територіально Спілка могла надавати страхові послуги не тільки в Україні, 

а й у тих країнах, де вона мала свої представництва [202]. 

Початок другого періоду кооперативного страхування припадає на 

осінь 1922 р., коли утворюється Українське кооперативне страхове 

товариство, що і перебрало на себе всі повноваження в центрі і на місцях від 

Страхового управління Вукоспілки. Специфіка його полягала у тому, щоб 

надавати страхові послуги членам кооперативних організацій (як 

юридичним, так і фізичним особам). У другій половині 1920-х років правове 

становище кооперативного страхування в республіках СРСР було 

розширено «Положенням про державне страхування Союзу Радянських 

Соціалістичних Республік», затвердженим 18 вересня 1925 року.  

А через неповних п’ять років, 23 березня 1930 р., ЦВК і РНК СРСР 

приймають Постанову «Про обов’язкове страхування кооперативного 

майна». Згідно цієї постанови взаємні кооперативні страхові організації, 

крім страхових організацій споживчої кооперації, підлягали ліквідації [202]. 

Паралельно зі страховою та іншими, згаданими видами кооперації, в 

окремих країнах Європи після Першої світової війни почали активно 

функціонувати енергетичні (електричні) кооперативи. Це були невеликі, 

куплені членами у складчину гідроелектростанції. Діяли вони переважно у 

сільській місцевості високогірних районів. У 1920-30-і роки такі 

кооперативи стали «основним фактором розвитку місцевої економіки». 
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Найбільш розвинутою мережа електричних кооперативів була в Італії, 

Франції, Німеччині та Іспанії [381, с. 7].  

На батьківщині енергетичної кооперації – в Італії у 1930-1940-х рр. 

було більше 150 таких кооперативів. Деяким з них (наприклад, «Società 

cooperativa per l’illuminazione elettrica») вдалося уникнути фашистської 

націоналізації, і вони діють дотепер [381, с. 7]. 

Серед сільських електричних кооперативів Франції першим і найбільш 

відомим у 1920-х роках став «Coopérative d’électricité de St-Martin-de-

Londres», організований у 1920 році [381, с. 7]. 

У Радянському Союзі в 1924 р. діяло 39 електричних кооперативів, з 

них 38 у РРФСР і один в Українській РСР [135, с. 573-574]. 

Та чи не найперше місце за їхньою кількістю посідала Німеччина. 

Сучасні німецькі дослідники Л. Хольстенкампф та Я. Мюллер навіть 

вказують на «кооперативний бум в енергетичному секторі»
 
Німеччини [344, 

с. 7]. І це цілком справедливо, адже за період з 1920 по 1933 роки кількість 

енергетичних кооперативів зросла з неповних 2 тис. до 6 тисяч.  

Електроенергетичні кооперативи, головним чином, виступали в ролі 

операторів «єдиної енергетичної сітки, що транспортувала електроенергію 

до сільських районів, мало не всієї Німецької імперії» [344, с. 7]. 

Підсумовуючи сказане вище, можна зробити такі узагальнюючі 

висновки. По-перше, розвиток кооперативних організацій споживачів 

провідних європейських країн в умовах Першої світової війни та після її 

закінчення був зумовлений суттєвим погіршенням соціально-економічного 

становища пересічних громадян, що й стало стимулом підвищення ролі 

кооперативних організацій споживачів усіх видів. 

По-друге, для більшості країн Європи (особливо воюючих у свій час) 

була характерною позитивна динаміка кількості кооперативів споживачів, 

зокрема товарних, ощадно-позикових, житлових, страхових, електричних та 

інших. Із настанням миру ця тенденція продовжувала зберігатися, адже для 

мільйонів громадян кооперативи були незамінним інструментом подолання 

розрухи. 
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По-трете, на розвиток кооперативного руху у середовищі споживачів у 

1920-1930-х роках негативний вплив мало встановлення тоталітарних 

режимів в Італії, Іспанії, Німеччині та Радянському Союзі. Якщо у більшості 

європейських держав кооперативи споживачів розглядалися урядами як 

інструмент «демократизації» ринку, то у вищеназваних країнах вони були 

більше потрібні як осередки контролю за ходом реалізації політики 

«жорстко регламентованої економіки». 

 

 

2.3. Особливості функціонування кооперативів споживачів в 

умовах відбудови економіки (1945-1990 рр.) 

 

У попередньому підрозділі ми звернули увагу на низку проблем 

характерних для національних економік країн-учасниць Першої світової 

війни. Слід зауважити, що з аналогічними труднощами зіткнулися країни 

Європи і після завершення Другої світової війни (1939-1945 рр.). Війна 

завдала значних збитків підприємствам усіх форм власності, у тому числі 

кооперативам. У значній мірі була зруйнована і матеріально-технічна база 

кооперативів споживачів. Кооперативні організації втратили тисячі 

фахівців.  

Проте, традиційно, економічні проблеми стимулювали активізацію 

кооперативного руху, що завжди був незмінним супутником економічної 

скрути. Можна виділити три безпосередні фактори, що прискорювали його 

розвиток. По-перше, існувала значна необхідність шляхом поєднання 

колективних зусиль різних верств суспільства щодо відновлення народного 

господарства після війни. По-друге, у перші повоєнні роки кооперативи, що 

діяли у сфері роздрібної торгівлі і частково кооперативи споживачів інших 

видів (передусім, кредитні та житлові) широко залучались державою до 

розподілу нормованих продуктів харчування, товарів широкого вжитку, а 

також обмежених фінансових ресурсів, що виділялися на підтримку дрібних 
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суб’єктів господарювання та відновлення житлового фонду. По-третє, 

державна політика соціальних реформ передбачала заохочення 

кооперативів, з огляду на їх соціально-економічну місію.  

Особливо динамічно кооперативи роздрібної торгівлі розвивались у 

Великобританії, країнах Скандинавії та Швейцарії. Про це свідчить значне 

зростання їхнього членства [121, с. 150-151]. Загальну картину щодо 

розвитку основних видів кооперативів споживачів у світі демонструє 

таблиця 2.19.  

Таблиця 2.19 

Динаміка розвитку деяких видів кооперативів споживачів у світі 

у  період з 1948 по 1969 р. 

Види 

кооперативів 

Кількість кооперативів у тис. Кількість членів у млн 

1948 1958 1969 1948 1958 1969 

Товарні  47,9 49,0 51 56,1 71,5 114,7 

Кредитні  211,9 269,3 264 16,0 40,7 82 

Житлові  2,2 13,3 40 0,4 3,1 6,4 

Страхові  0,042 0,061 н. д. 35,3 52,1 н. д. 

Всього  262,042 331,661 355 107,8 167,4 203,1 

Складено автором. Джерело: [121, с. 151] 
 

 

Коментуючи дані таблиці 2.19 слід зауважити, що переважна кількість 

товарних кооперативів споживачів, житлових та страхових кооперативів 

функціонувала у європейських державах. 

До 1960-х років товарні кооперативи споживачів у багатьох 

західноєвропейських країнах займали відносно сильні позиції. Високий 

рівень капіталізації та численні об’єкти нерухомості були здатні 

пом’якшити незаплановані втрати і розглядати їх як тимчасове явище. Крім 

того, західноєвропейська кооперативна торгівля на національному рівні 

мала центральні оптові склади і розгалужену роздрібну мережу. У зв’язку з 

цим, у керівництва багатьох таких товарних кооперативів споживачів 

складалася ілюзія про неможливість великої системної кризи у 

майбутньому.  
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Тому типовим явищем для кооперативного руху стало ігнорування 

загроз «дисконтної революції», що у 1970-х роках була започаткована 

торговельним бізнесом.  

Негативну роль для товарних кооперативів споживачів відіграв відхід 

окремих із них від принципу кооперативна торгівля – «універсальний 

постачальник», що зменшувало їхню привабливість для членів. Не менш 

негативним було збереження більшістю кооперативами невиправдано 

великої кількості працівників, для збереження ними максимальної 

зайнятості, у той час, як власники комерційних крамниць оптимізували штат 

найманого персоналу [262, c. 22]. 

Оцінюючи загальні тенденції роздрібної торгівлі 1970-1980-х років, 

австрійські дослідники кооперативного руху Й. Бразда і Р. Шедіві 

зазначають, що в цей час власники комерційних магазинів «намагались 

добитись високої якості і відносно низької ціни «без надмірностей», навіть 

на предмети розкоші, залишивши кооперативи у ситуації незручної золотої 

середини» [262, c. 23]. Якщо роздрібні кооперативи споживачів і «йшли 

шляхом дисконтування», то їм залишалася, як правило, лише роль «не 

піонерів», а «запізнілих послідовників» (як в Австрії) або покупців, раніше 

приватних мереж (як у Фінляндії). Дорогі експерименти щодо створення 

універмагів йшли не на користь жителів міст і не мали успіху, очікуваного 

керівництвом кооперативів [262, c. 23]. Динаміку частки 

західноєвропейської кооперативної торгівлі за період  з 1950 по 1979 рр. 

демонструє рисунок 2.14. 

Першість щодо частки кооперативної торгівлі у середині 1970 рр. 

посідали скандинавські країни – Фінляндія – 37 %, Норвегія – 25, Швеція – 

21 % [262, c. 859].   

Розглянемо загальну картину щодо розвитку товарних кооперативів 

споживачів у окремих країнах Європи в період 1940-1950 років. Передусім 

зауважимо, що батьківщина кооперації споживачів – Великобританія, що не 

зазнала прямої руйнації, пов’язаної з воєнними діями Другої світової війни, 
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у повоєнний період повною мірою скористалася потенціалом близько тисячі 

товариств у сфері кооперативної торгівлі. 

 

 

 

          Рис. 2.14. Динаміка частки кооперативної торгівлі 

західноєвропейських країн у період  з 1950 по 1979 роки. 

         Побудовано на основі: [91, c. 89]. 

 

У 50-х рр. ХХ ст. споживча кооперація Великобританії була 

найпотужнішою в світі. Кооперативна мережа нараховувала 90% від усіх 

магазинів самообслуговування та 20 із 50 супермаркетів [203]. 

До 1950 року найбільшим у Великобританії стало «London Co-operative 

Society» (укр. перекл. – «Лондонське кооперативне товариство»), створене у 

1921 р. Своєю діяльністю воно охоплювало понад 1 млн членів. Його 

торговельні площі складали 650 тис. кв. м, на яких розміщувалося 374 

бакалійних, 227 м’ясних, 139 фруктових та овочевих магазинів. Крім 

названого товариства, чільне місце у секторі кооперативної торгівлі 

Сполученого Королівства посідали ще близько десятка кооперативів. На 

початку 1950-х років лише вони об’єднували навколо себе понад 1,5 млн 

членів (табл. 2.20).  

Проте, незважаючи на значні здобутки в сфері кооперативної торгівлі, у 

Великобританії, вже у 1958 році незалежна комісія оприлюднила тривожні 

результати, що були представлені у знаменитому «Гейтскелл-звіті» 

(«Gaitskell-report») [262, c. 23]. 

 

 

% 

роки 
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Таблиця 2.20 

Дані про динаміку членства найбільших у Великобританії роздрібних 

товарних кооперативів споживачів у період 1945-1957 рр. 

Назва кооперативу 

Кількість членів / 
роки 

1945 1957 

London Co-operative Society 862049 1214035 

Birmingham Industrial Co-operative Society 240264 334988 

St Cuthbert’s Co-operative Association 84097 93306 

Leicester Co-operative Society 72181 88566 

Kettering Industrial Co-operative  Society 27344 31592 

Ton Industrial Co-operative Society 5320 4965 

Queensferry and District  Co-operative Society 2496 3292 

Ewloe Place Co-operative Society 365 350 

          Джерело: [443, с. 16] 
 

Встановлені основні «причини стагнації» британських товарних 

кооперативів споживачів полягали: по-перше, у тому, що магазини часто 

мали погане місце розташування, старомодній інтер’єр, а товари не 

відповідали сучасним запитам; по-друге, кооперативи мали примітивні 

стандарти управління, а персонал не часто мав у своєму складі молодих 

людей із вищою освітою; по-третє, значна кількість дрібних кооперативних 

товариств не могла конкурувати з великими торговельними приватними 

фірмами. З огляду на  такий стан справ комісія рекомендувала «осучаснити» 

заклади кооперативної торгівлі, поліпшити методи управління 

кооперативами та «омолодити» склад найманих працівників, а також 

скоротити число кооперативів з 918 до 200-300 (всім кооперативам слід 

було мати як мінімум 15 магазинів).  

Але цей звіт не був сприйнятий всерйоз окремими представниками 

кооперативного руху, які все ще вважали свої кооперативи досить сильними 

[262, c. 24]. Та все ж до 1973 року кількість первинних товарних 

кооперативів споживачів скоротилась до 243. У цей час кооперативна 

торгівля Великобританії йшла шляхом укрупнення кооперативів. Так, на 

початку 70-х рр. ХХ ст. 80 % усіх роздрібних товарів реалізувалося 57 

великими товарними товариствами споживачів, кожне з яких об’єднувало 
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навколо себе понад 50 тис. членів. При цьому, на 96 дрібних кооперативів 

цього виду приходилося лише 2,1 % всього кооперативного роздрібного 

товарообороту  [91, c. 95]. 

Щодо ФРН зауважимо, що Друга світова війна нанесла нищівного 

удару по системі товарних кооперативів споживачів, що зумовлювало 

активне об’єднання товарних кооперативів споживачів задля «виживання» в 

умовах жорсткої конкуренції. У Західній Німеччині післявоєнна 

реконструкція почалася з відтворення Центрального Союзу і Кооперативної 

Федерації (GEC), з яких і почався швидкий розвиток руху. До 1953 року 

кількість членів досягла майже 2 млн, а товарообіг подвоївся. Проте, як і у 

Великобританії, західнонімецькі багатогалузеві приватні фірми розвивалися 

ще швидше, повністю обійшовши кооперативи у 1956 році. Зміни на ринку 

були викликані не великими роздрібними торговцями, як і у Великобританії, 

а оптовиками, які організовували приватних торговців в мережу 

закупівельних груп. 

Протягом 1950-1971 рр. кількість товарних кооперативів споживачів 

скоротилася на 53,5 % [91, c. 97]. За період 1971-1974 років з числа членів 

кооперативів названого виду вийшло близько 200 тис. осіб [91, c. 110]. Та 

все ж, у 1974 році у ФРН діяло 4184 кооперативних магазинів, з яких 

більшість – 3942 були магазинами самообслуговування, 29 – 

універсальними, і 169 обслуговувалися продавцями [91, c. 97]. Проте, частка 

кооперативної торгівлі на західнонімецькому ринку постійно знижувалася, і 

у 1978 році вона складала лише 7 % [262, c. 859].  

Після звільнення Італії від фашизму і гітлерівських окупантів 

кооперативи відновили своє повноцінне функціонування і надалі 

розвивались за активної підтримки політичних партій і при взаємодії з 

робітничими організаціями. Починаючи з квітня 1945 року протягом двох 

років щоденно з’являлось в середньому 12 споживчих та виробничих 

кооперативів. Проте, слід зауважити, що в  перші повоєнні роки поряд із 

справжніми виникли і псевдокооперативи. Для різного роду ділків вони 

були зручною ширмою для  звичайної спекуляції, отримання фінансових 
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преференцій, податкових пільг тощо. Під виглядом оптових кооперативів 

споживачів почали діяти комерційні фірми [136, c. 24-25].  

Крім того, політичні діячі всупереч принципу політичного нейтралітету 

кооперативних організацій прагнули перетворити кооперативи не стільки в 

ефективні економічні підприємства, «скільки у засіб політичної боротьби». 

У зв’язку з цим один із «кооператорів-політиків» заявив: «Кооперація має 

розглядатись як допоміжна сила політичної боротьби пролетаріату, як один 

із його загонів»
 
[136, c. 32].  

У таких складних умовах розвитку протягом 50-х – початку 60-х років 

ХХ ст. товарні кооперативи споживачів складали 5-6 % від загальної 

кількості італійських кооперативів. У 1961 році їх діяло близько 1750 [136, 

c. 37]. Проте, у 1960-і рр. частка кооперативної торгівлі у загальній 

торговельній мережі скоротилась на 1,5 %. Більшість із 6 тис. магазинів 

морально застаріли [136, c. 37], у той час як комерційна торгівля дедалі 

активніше поширювала універсами і супермаркети [136, c. 40].   

Аналізуючи ситуацію в Італії щодо розвитку кооперативної торгівлі у 

1980-ті роки зауважимо, що картина щодо частки кооперативів на ринку 

товарів суттєво змінилася у порівнянні з 1960-ми роками. Так, у 1979 році 

вона складала лише 2,7 % [262, с. 859]. Проте, зменшувалась і кількість 

дрібних кооперативних магазинів. Так, лише 3,3 відсотки товарних 

кооперативів споживачів мали від одного до чотирьох штатних працівників. 

А загальний оборот таких кооперативів у 1983 році склав 747 млн лір [262, 

с. 861]. 

Важливо також згадати, що більшість італійських кооперативів у 1980-

ті роки в цілому дотримувались міжнародних кооперативних принципів. 

Підтвердженням цього є той факт, що лише 19,4 відсотка всіх товарних 

кооперативів споживачів розподіляти прибуток серед своїх членів. 

Поступова відмова від нарахування дивідендів членам-співвласників 

відбувалась на користь зниження цін на окремі групи товарів.   

Незважаючи на значні здобутки товарних кооперативів споживачів 

Франції у міжвоєнний період, коли було досягнуто їх консолідації, а також 
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створення регіональних кооперативів із мережами філій з магазинами, після 

Другої світової війни французьким кооператорам не вдалося зберегти 

провідну роль кооперативів у секторі роздрібної торгівлі в усіх областях 

країни. На відміну від своїх колег із Скандинавії і частини Центральної 

Європи, кооперативна торгівля Франції суттєво відставала від приватної. 

Вона не змогла конкурувати у період «революції супермаркетів», а особливо 

за часів «революції гіпермаркетів». Так, якщо система самообслуговування 

була вперше введена у Франції в 1948 році комерційною компанією «Goulet 

Turpin», то лише дванадцять років потому «Coop Group» відкрила 23 

магазини самообслуговування. У той час у конкурентів-комерсантів було 

вже 1600 таких магазинів. Подібна ситуація склалася і щодо супермаркетів. 

Перший комерційний супермаркет з’явився у 1957 році, а лише через шість 

років почав діяти кооперативний магазин такої категорії. Зауважимо, що у 

тому таки 1957 р. у Франції вже діяло 76 супермаркетів, створених на 

комерційній основі. Слід також згадати, що перший французький 

кооперативний гіпермаркет було відкрито у 1970 році, тобто через сім років 

після комерційного магазину такого роду [262, с. 697]. 

Зупинимось на загальній характеристиці повоєнної французької 

системи кооперативної торгівлі. Як і у більшості інших західноєвропейських 

держав, у Франції у 1940-1980 рр., відбувався досить динамічний процес 

укрупнення кооперативів. Особливої ваги набували товарні кооперативи 

споживачів регіонального рівня. Уже в 1960-х роках вони посіли домінуюче 

місце, у порівнянні з кооперативами місцевого значення. Так, в 1961 році у 

Франції діяли 45 регіональних товарних кооперативів споживачів. У той час 

як вони охоплювали лише 8 відсотків від загальної кількості членів FNCC 

(Національної федерації споживчих кооперативів), вони досягли близько 90 

відсотків від загального обороту системи. Їхніми членами були 2,7 млн осіб. 

Вони мали 8007 філій-магазинів та 368 інших точок продажів (мобільних 

магазинів тощо), де загалом працювало 31036 співробітників [262, с. 698]. 

При цьому кооперативна торгівля все більше втрачала свої позиції на 

ринку. У 1978 році частка товарних кооперативів споживачів на ринку 
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Франції складала лише 4,3 % [262, с. 859] Проте, дані рисунка 2.15 свідчать 

про постійну модернізацію кооперативної торгівлі. При зменшенні 

традиційних магазинів зростала кількість магазинів самообслуговування, 

супер- та гіпермаркетів. Новим випробуванням для системи стала криза 

французького кооперативу руху споживачів, що мала місце у 1985-86-х  

роках. Вона призвела до занепаду безлічі колись могутніх регіональних 

кооперативів  [262, с. 674]. У результаті їх залишилось трохи більше десяти  

[262, с. 750]. 

 

          Рис. 2.15. Динаміка магазинів різних видів у Франції у період з 1965 

по 1982 рік. 

          Складено на основі: [262, с. 750-751].  

 
Відродження споживчих товарних кооперативів в Австрії у повоєнний 

період пройшло швидко. Уже в 1946 році були засновані дві важливі для 

розвитку кооперативів цього виду організації загальнонаціонального рівня – 

«Zentralverband der Österreichischen Konsumgenossenschaften» (Центральний 

союз австрійських споживчих кооперативів) і «Zentralkasse der 

Konsumgenossenschaften» (Центральна каса споживчих кооперативів). 

Названі організації сформували третій рівень кооперативної системи. До 
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другого рівня належали  28 великих споживчих товарних кооперативів, які 

об’єднували 95 відсотків усіх відносно невеликих товарних кооперативів 

споживачів першого рівня (місцевих або первинних кооперативів).  

До 1951 року членство споживчої товарної кооперації Австрії досягло 

рівня 1937 року. У цілому її розвиток був успішним, проте деякі 

кооперативи в 1958 р. знову зіткнулися з низкою проблем. Частка власного 

капіталу в сукупному капіталі мала стійку тенденцію до зниження. Серед 

членів істотно переважали люди старше 70 років. Негативний вплив на 

розвиток товарних кооперативів споживачів мало гостре суперництво між 

двома великими кооперативами – «Hauptstadtgenossenschaft KGW» і «GöC». 

Також слід відзначити, що при постійному зростанні членства, 

спостерігався незначний темп зростання кооперативів цього виду. У 1950-х 

роках він складав у середньому 2 %. Це було пов’язано з кооперативними 

виплатами (тобто частковим поверненням членам в кінці року коштів, 

сплачених за придбані товари), що свідчить про високий рівень 

«кооперативності» і демократизму австрійської системи товарних 

кооперативів. Проте, така практика часто піддавалася критиці з боку 

«некооперативної» частини суспільства, бо суттєво знижувала темпи 

формування власного капіталу первинних кооперативів [58].                   

З огляду на існуючі проблеми було прийнято рішення про часткове 

реформування системи товарних кооперативів Австрії. Початком реформи 

стало обговорення і прийняття на сесіях між лютим 1968 і березнем 

1969 року «Концепції – 1969» [58].  Вона передбачала, що до 1981 року в цій 

країні буде лише одне кооперативне товариство Кооп-Австрія з широко 

розгалуженою мережею філій [91, с. 75]. Динаміку процесу реформування 

системи товарних кооперативів споживачів відображає таблиця 2.21 та 

рисунки 2.16 і 2.17. 

Період після війни був для Фінляндії особливо важким через 

необхідність переселення близько 10 % жителів країни із втрачених східних 

територій. Крім того, до 1952 року необхідно було відшкодувати збитки 

СРСР. 
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Таблиця 2.21 

Динаміка основних показників діяльності товарних кооперативів 

споживачів Австрії у період з 1959 по 1974 рр. 

Показник (кількість) 
Роки 

1959 1970 1974 

Товарних кооперативів споживачів 24 21 16 

Торговельних центрів 81 116 254 

Річний товарооборот (млрд австр. шилінгів) 5,5 6,4 12,7 

Кількість членів 509158 533100 632000 

Кількість працівників 13894 14766 18500 

Складено на основі: [91, с. 75]. 
 

У повоєнний час було характерним поширення безробіття і соціальних 

конфліктів (наприклад, загального страйку зими 1956 р.) [262, с. 614]. Все це 

обумовило особливу актуальність для пересічних громадян розбудови 

товарних кооперативів споживачів. 
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          Рис. 2.16. Динаміка кількості товарних кооперативів споживачів 

Австрії у період з 1959 по 1974 рр. 

Складено на основі: [91, с. 75]. 

 

На 1 січня 1974 року товарооборот кооперативної торгівлі Фінляндії 

склав близько 37 % у її загальному обсязі. Спостерігалось досить значне 

зростання товарообороту оптової та роздрібної торгівлі, зокрема у мережі 

двох оптових товариств Фінляндії – «СОК» і «ОТК» (табл. 2.22). Його сума 

для них складала відповідно 1,2 млрд та 761 млн дол. США [92, с. 104-105].     
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         Рис. 2.17. Динаміка кількості членів товарних кооперативів споживачів 

Австрії у період з 1959 по 1974 рр. 

Складено на основі: [92, с. 75]. 

Таблиця 2.22 

Дані щодо зростання товарообороту оптової та роздрібної торгівлі Фінляндії 

протягом 1973-1974 рр. 

Назва оптового товариства 
Оптова торгівля (%) Роздрібна торгівля (%) 

1973 р. 1974 р. 1973 р. 1974 р. 

СОК +19,7 +28,5 +18,6 +25,4 

ОТК +25,9 +34,1 +14,7 +20,3 

Всього +22,8 +31,3 +16,65 +22,85 

Складено на основі: [92, с. 104]. 
       
У 1983 році у кооперативному русі Фінляндії відбулись важливі 

структурні зміни. Результатом цих змін стало створення кооперативного 

об’єднання  «ЕКА». Воно було створене шляхом злиття 39 кооперативних 

товариств та Центрального кооперативу «ОТК». У такий спосіб утворилось 

одне багатоцільове товариство, яке стало великим кооперативом Фінляндії з 

більш, ніж 500 тис. членами. Воно здійснює свою діяльність за такими 

напрямами, як внутрішня і зовнішня торгівля, промислове виробництво, 

будівництво та страхування [93, с. 77].  

У період з 1945 по 1975 роки товарні кооперативи споживачів Швеції 

досягли високого рівня розвитку і знаходилися в «історичному зеніті». Вони 

відігравали роль першопрохідника в сфері роздрібної торгівлі, 

впровадження таких нововведень, як магазини самообслуговування, 

швидкозаморожених продуктів і супермаркетів. Хоча вони багато у чому 

лише наслідували інноваційні кроки американських колег, та шведська 
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кооперативна модель стала взірцем для Європи. Шведський кооперативний 

рух споживачів після досягнення максимуму на початку 1950-х років мав 

оптимальну кількість магазинів, що мали систему самообслуговування. 

Шведські кооператори  брали до уваги той факт, що лише скорочення 

членами витрат на продукти має обмежений потенціал зростання, навіть у 

відносно успішних товарних товариствах споживачів. Тому вони прагнули 

використати всі можливості для розширення сфери діяльності у 

непродовольчій сфері [262, с. 276]. 

Вже на початку 1970-х років користувачами кооперативної торгівлі у 

Швеції був 61 % всіх сімей громадян країни. Якщо у 1974 році в ній 

проживало 8-ми мільйонне населення, то членами товарних кооперативів 

споживачів були понад 1,6 млн громадян. Загальний товарооборот 

роздрібної кооперативної мережі Швеції на початку 70-х рр. ХХ ст. щороку 

зростав у середньому на 12 % [93, с. 91]. А у 1974 р. в оптовій торгівлі він 

сягнув 23,5 %  [91, с. 104].       

Найбільшим торговельним об’єднанням країни стала мережа 

універмагів «Domus». У тому ж таки 1974 році на території Швеції діяло 170 

великих універмагів. Єдиною серйозною проблемою була проблема 

повільного зростання капіталу [93, с. 91], яку обумовлювала політика 

максимальної економії для скорочення витрат членів, адже будь-які 

відрахування до капіталу автоматично збільшували ціну на товари. Про 

популярність товарних кооперативів споживачів у Швеції свідчить і той 

факт, що протягом 1960-1985 років кількість товарних кооперативів 

споживачів зросла з 1355 до 12844, а їхнє членство упродовж 1975-1985 рр. 

збільшилось з 1,8 млн  до майже 2 млн  осіб [262, с. 321, 328]. 

Після закінчення Другої світової війни наприкінці 1940-х років частка 

кооперативної торгівлі Нідерландів складала лише 2 відсотки  від 

загального обсягу роздрібного товарообігу країни. Завдяки енергійним 

спробам місцевих кооператорів у 1960-х – на початку 1970-х років названий 

показник зріс до 7 % [262, с. 353]. Цьому певною мірою сприяло злиття у 

1947 році трьох кооперативних об’єднань – «Algemene Centrale Bond», 

«Katholic Bond», «Christlijke Bond» (протестантські товарні кооперативи 
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споживачів), і створення на їхній основі загальнонаціонального Альянсу 

«COOP Nederland» [262, с. 353]. Динаміку кількості товарних кооперативів 

споживачів-членів Альянсу та їхнього членства демонструє таблиця 2.23. 

 

Таблиця 2.23 

Динаміка кількості товарних кооперативів споживачів-членів 

«COOP Nederland» та їхнього членства протягом 1948-1977 рр. 

Рік К-ть кооператив К-ть членів (у тис.) 

1948 297 322 

1958 237 404 

1959 213 н.д. 

1960 173 н.д. 

1961 142 н.д. 

1962 124 н.д. 

1963 79 408 

1964 73 н.д. 

1965 39 388 

1966 35 н.д. 

1977 18 н.д. 

          Джерело: [262, с. 357]. 
 

Коментуючи дані таблиці 2.23 зауважимо, що значне скорочення 

кількості товарних кооперативів споживачів-членів «COOP Nederland» не 

слід розцінювати як «деградацію» кооперативів названого виду. Це лише 

результати укрупнення голландських товарних кооперативів споживачів, що 

підтверджує відносно стабільна кількість членів у них.  

Проте, за твердженням відомих сучасних українських дослідників 

кооперативного руху С. Гелея і Р. Пастушенка після 1973 р., коли було 

продано «COOP-na» та Центральний КООП Нідерланди почався активний 

процес комерціалізації кооперативної торгівлі. Шість кооперативних 

асоціацій створили спілку КООП-Голландія, яка й сьогодні отримує товари 

від приватних постачальників» [38, с. 359-360]. 

Подана вище характеристика кооперативної торгівлі країн Європи з 

високим рівнем розвитку економіки була б неповною без інформації щодо 

товарних кооперативів споживачів тодішніх країн, так званої, соціалістичної 
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орієнтації. Передусім охарактеризуємо ситуацію, що склалася у 

Радянському Союзі. У міру звільнення території СРСР, у тому числі 

України, від німецько-фашистських окупантів, товарні кооперативи 

споживачів почали відновлювати свою діяльність. Одержавлена на той час 

система Центросоюзу у період з 1948 по 1953 рік на відбудову та 

розширення матеріально технічної бази витратила 4,5 млрд крб. До 1977 р. 

радянською кооперативною торгівлею формально було охоплено 116,2 млн 

радянських громадян [91, с. 28-29].        

Але слід зазначити, що позитивна динаміка не може бути 

підтвердженням підвищення якості життя пересічних громадян-споживачів. 

У тогочасних документах декларувалось, що «однією з найважливіших 

задач радянської кооперації споживачів є у відповідності з ростом доходів… 

населення країни всебічне покращення торговельного обслуговування і 

найбільш повне та всебічне задоволення попиту на товари народного 

споживання». Товариства споживачів у сільській місцевості були чи не 

єдиними постачальниками продовольства і простих промислових товарів. 

Крім того, держава покладала на сільські товарні кооперативи непритаманні 

їм функції «державних заготівель» сільськогосподарської сировини.      

Така наша оцінка радянської кооперативної торгівлі цілком співпадає з 

оцінкою системи Укоопспілки, поданої українським дослідником 

кооперативного руху А. Пантелеймоненком. Незважаючи на позитивну 

динаміку в діяльності підприємств і організацій системи споживчої 

кооперації в 50-80-ті роки XX ст. та формальне кількісне зростання членства 

(з 8,9 млн. членів на 1.01.1951 р. до 14,3 млн. на кінець 1980 р.), вона 

практично повністю втратила демократичність управління [159].  

Втрата цього важливого кооперативного принципу й була свідченням 

підпорядкування радянської кооперативної торгівлі авторитарному режиму. 

Нездатність одержавлених товарних кооперативів споживачів реалізувати 

свою соціальну місію – покращити життєвий рівень своїх членів, особливо  

проявилась у 1980-х роках, коли вкрай посилився дефіцит товарів і 
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продуктів, викликаний, насамперед, різким зростанням номінальних доходів 

і накопичень населення та стрімким спадом виробництва. 

Характеризуючи процеси, що мали місце після Другої світової війни у 

новостворених країнах, так званої, народної демократії, слід звернути увагу 

на те, що товарні кооперативи споживачів у тій чи іншій мірі були 

підпорядковані державі. Так, наприклад, на польські товарні кооперативи 

споживачів (як і у Радянському Союзі) у значній мірі держава покладала 

«заготівельні» функції. Така сільгосппродукція, як зерно, картопля, м’ясо, 

яйця на 80-90% «заготовлялися» (по суті скуповувалися) кооперативами 

цього виду [91, с. 44]. При відносно значних кількісних показниках, 

відображених у таблиці 2.24, можна констатувати, що вони часто були 

доволі формальними, зокрема, щодо членства (охопленого кооперативною 

торгівлею населення).  

Таблиця 2.24  

Кількість товарних кооперативів споживачів та їх членів  

у розрізі окремих колишніх країн «соціалістичної орієнтації» 

Країна К-ть кооперативів К-ть членів (в млн) Примітка 

Болгарія 530 2,25 1976 р. 

НДР 198 4,4 1986 р. 

Польща 
Сільських - 1822 

Міських – н. д. 

5,5 

3 

 

1976 р. 

Румунія 2836 8 1986 р. 

Чехословаччина н. д. 2,2 1976 р. 

СРСР 5789 (без РСТ) 64 1976 р. 

Угорщина 494 н. д. 1975 р. 

        Складено на основі: [91, с. 29, 37, 38, 43, 45, 48; 92, с. 42, 48, 51] 

 
Зазвичай у організації та діяльності товарних кооперативів споживачів 

країн «соціалістичної орієнтації» («народної демократії») було більше 

«кооперативності», ніж у аналогічних радянських кооперативах.  

На основі вищесказаного цілком обґрунтованим є висновок про те, що у 

1950-х рр. західноєвропейські кооперативи в галузі роздрібної торгівлі 

досягли піку свого розвитку, проте пізніше динаміка їхнього зростання 

почала знижуватись. Виключенням можна вважати кооперативну торгівлю 
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Італії та Швейцарії. В 60-х рр. ХХ ст. у Великобританії, Франції, Німеччині 

та деяких інших європейських країнах намітилось стійке відставання у 

темпах зростання кооперативної роздрібної торгівлі від великих 

комерційних гуртово-роздрібних об’єднань. Проте, це не означало згортання 

ділової активності кооперації споживачів у сфері роздрібної торгівлі. 

Одночасно з ліквідацією нерентабельних об’єктів, кооперативи 

продовжували модернізувати старі та створювати нові гуртові бази, 

супермаркети, магазини повсякденного попиту, удосконалювати спектр 

послуг, використовувати прогресивні форми торгівлі, наприклад, 

самообслуговування, пріоритет запровадження якого належав шведським та 

швейцарським кооператорам [121, с. 153]. 

Щодо частки кооперативної торгівлі в окремих країнах Європи на 

початку 1970-х рр., то найбільшою вона залишалася у Норвегії (11 %), 

Швеції (14 %) і Фінляндії (близько 30 %) [92, с. 90]. Більш детальну картину 

демонструє рисунок 2.18. 

 

 

 

Рис. 2.18. Частка товарних кооперативів споживачів у провідних 

західноєвропейських країнах у 1970-х роках. 

Складено на основі: [92, с. 90]. 

 

До загального висновку щодо розвитку товарних кооперативів 

споживачів після Другої світової війни слід додати, що у той час як у 

країнах з ринковою економікою кооперативна торгівля переживала глибокі 

структурні зміни, кооперативи названого виду в європейських країнах 

«соціалістичної орієнтації» «реформувалися» державою. За аналогією СРСР 
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держава щонайменше використала для відбудови торговельної 

інфраструктури села та переклала на них функції державних заготівель 

сільгосппродукції.   

Стосовно кредитних кооперативів, зокрема, західноєвропейських 

кооперативних банків зазначимо, що їх помітний розвиток у повоєнний 

період пояснюється, передусім, гострою потребою у кредитних ресурсах 

значної частини міського і сільського населення [121, с. 152]. Із зрозумілих 

причин частими були звернення членів за кредитом на житлові потреби. 

Серед пересічних громадян також популярними були, так звані, споживчі 

кредити (на придбання різних товарів, сплату за навчання, на організацію 

весілля тощо). При цьому зауважимо, що після Другої світової війни 

поступово стирається різниця між кооперативними банками типу 

Г. Шульце-Деліча і Ф.В. Райффайзена щодо споживчого кредитування. 

Також слід зазначити, що після закінчення Другої світової війни 

«батьківщина» кредитної кооперації переживала новий етап свого розвитку. 

З метою протидії агресивному конкурентному середовищу в Німеччині 

почався процес «концентрації кооперативів», тобто їх укрупнення. У зв’язку 

з цим у повоєнний час майже на половину зменшилась кількість дрібних 

кооперативних фінансово-кредитних установ. Важливим чинником 

успішного розвитку німецької кредитної кооперації стало зростання рівня 

професіоналізму у працівників обох груп регіональних кооперативних 

банків.  

Німецький банківський ринок був досить сегментований, що дозволило 

кооперативним банкам стати чи не основними постачальниками роздрібних 

банківських послуг. Проте, у середині 1960-х років великі комерційні банки 

почали активізувати свою діяльність. Це створило тиск на кооперативні 

банки, але вони як і раніше продовжували бути сильними суперниками на 

ринку банківських послуг [265, c. 6]. 

У 1972 р. відбулося злиття в єдину систему Volksbanken і 

Raiffeisenbanken («фольксбанків» і «райффайзенбанків»). Це було зумовлено 

трьома причинами. По-перше, зникли основні відмінності у роботі міських 
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та сільських кооперативних банків. По-друге, відбулося укрупнення 

населених пунктів. По-третє, це сприяло збереженню конкурентних переваг 

банків названої категорії на ринку [14]. Протягом 1950-1979 років частка 

кооперативних банків Німеччини зросла з 10,4 до 14,6 відсотка [379, с. 13]. 

Про досягнення стабільності об’єднаної системи кооперативних банків 

свідчить і той факт, що на кінець 1989 року у Німеччині функціонувало 3223 

місцевих банків з 19,3 тис. філій [14]. 

У повоєнний час в Австрії продовжували функціонувати дві групи 

кооперативних банків, велика група райффайзенбанків, що працюють в 

основному в сільській місцевості і значно менша – народних банків 

(фольксбанків) сфокусована на міському населені. На відміну від випадку з 

двома аналогічними групами Німеччини, вони існували і продовжують 

існувати паралельно. 

Австрійський банківський ринок 1970-1980-х років характеризувався 

надмірною експансією банківських філій, що негативно вплинуло на рівень 

прибутковості окремих банків. У цій ситуації всі види банків відчуваючи 

«тісняву», почали шукати нові ринки. Починаючи з 1989 року австрійські 

кооперативні банки успішно діють за кордоном. Це змінило ситуацію щодо 

розвитку регіональних і, навіть, місцевих кооперативних банків. Існуючі дві 

системи кооперативних банків Австрії пішли шляхом децентралізації [265, 

c. 10-11]. 

Після закінчення Другої світової війни всі існуючі групи кредитних 

кооперативів Франції на відміну від приватних комерційних банків, 

продовжували традиційно надавати фінансові послуги, головним чином, 

невеликим міським громадам і активно розвивались в економічно слабко  

розвинутих і малонаселених районах країни. До середини 1980-х років, всі 

фінансово-кредитні кооперативні групи у значній мірі відчули контроль з 

боку французького уряду, що було зумовлено банківською реформою.  

Говорячи про кредитну кооперацію Франції, слід згадати іще дві її  

важливі особливості, характерні для 1980-х років. Однією з них став 

величезний розмір кооперативних кредитно-фінансових установ, інша 
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полягала в тому, що кредитно-кооперативний сектор зайняв значну частку 

фінансового ринку Франції [265, c. 12]. Також слід звернути увагу, що у 

Франції досить розвинена система кредитних кооперативних установ. Так, 

на кінець 1986 р. в цій країні налічувалося 192 такі установи з 11,2 тис. 

відділень [68, c. 124-125]. 

У повоєнний період під впливом соціально-економічної ситуації уряд 

Італії анулював обмеження щодо терміну кредитування та радіусу дії 

кооперативних банків, передбачених законом «Про банки» (1936 р.). Це 

сприяло розвитку італійського кредитно-кооперативного сектору. Та до 70-х 

років ХХ ст. кредитна кооперація Італії розглядалась як незначна частина 

кредитно-банківського ринку. Проте, після активного об’єднання в 

організовані в групи, асоціації і завдяки спільним зусиллям, вони стали 

набувати важливого соціального та економічного значення [47, с. 210]. Так, 

до 90-х років ХХ ст. частка народних банків становила 10-15 %, а кредитних 

кооперативних банків – 5 % від загальних активів, що належали банкам 

країни [173, с. 115]. 

Періодом відродження кооперативних банків Іспанії можна вважати 

1960-ті роки [173, с. 126]. Проте, до 1970-х років, вони мали обмежений 

радіус дії і, відповідно їх діяльність носила місцевий характер [265, c. 15]. 

Зміна державної політики сприяла розвитку іспанських кооперативних 

банків. Так, у 1976 році в Іспанії діяло понад 1,6 тис. таких банків, що 

складало 12,94 % серед всіх наявних кооперативів цієї країни. Іспанські 

кооперативні банки в цей період обслуговували більше 45,4 тис. членів [416, 

c. 12]. 

Незважаючи на те, що перший кооперативний банк у Великобританії 

було створено ще в 1872 році, ця організаційно-правова форма і після 

Другої світової війни не набула поширення [426, с. 58]. Кілька 

кооперативних банків, що були орієнтовані на потреби будівництва, 

трансформувалися у корпорації, і деякі з них були продані великим 

приватним комерційним банкам [265, c. 16]. 



137 

 

Натомість у цій країні поширення набули кредитні спілки (Credit 

Union). Перші з них були створені у 1964 році. Через десять років, у 1974 р. 

у Сполученому Королівстві діяло 27 кредитних спілок [173, c. 70]. Проте, їх 

динамічне зростання почалось після прийняття у 1979 році закону «Про 

кредитні спілки». В 1982 р. у Великобританії було зареєстровано 73 

кредитних спілки. З кінця 1980-х років до початку 1990-х їхня кількість 

збільшилась в чотири рази [293]. При цьому зауважимо, що саме кредитні 

спілки найбільш орієнтовані на потреби споживачів. 

Щодо деяких інших західноєвропейських країн слід зазначити, що, 

наприклад, у Бельгії повоєнний період став часом поступового зникнення 

кооперативних банків. І навпаки, у Фінляндії кредитно-кооперативний 

почав бурхливо розвиватися. Зокрема, якщо у 1945 році кредитною 

кооперацією було охоплено 250 тис. членів, то у 1950 р. учасників 

кредитних кооперативів було вже 500 тис., а до 1976 р. їх число збільшилося 

до 510 тис. осіб. Для Нідерландів цей час став початком об’єднання системи 

кооперативних банків в один великий національний кооперативний банк 

(Rabobank). Це сталося у 1972 році [265, c. 16-17; 427, c. 5]. 

Таким чином, для західноєвропейських країн слід виділити кілька 

факторів, які зумовили зміни у тогочасних системах кооперативних банків. 

Передусім, змінився політичний клімат у післявоєнній Європі. Це в свою 

чергу вплинуло на зміни у національному законодавстві названих країн. 

Також значну роль відіграла і зміна державної кооперативної політики. З 

одного боку щодо розширення радіусу дії, а з іншого – посилення контролю 

за діяльністю кооперативних банків. 

Продовжуючи тему розвитку кооперативів споживачів після закінчення 

Другої світової війни, зупинимось на характеристиці житлово-

кооперативного сектору західноєвропейських держав у період з кінця 1940-х 

до початку 1990-х років. З огляду на те, що Великобританія продовжувала 

бути країною з високим рівнем кооперативного руху, з неї і почнемо наш 

аналітичний огляд.  
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Хоча до початку Другої світової війни житлове питання в цій країні в 

цілому було вирішено, у повоєнний період нестача житлової площі з 

належними умовами проживання знову стала відчутною для багатьох її 

громадян. З кінця війни до 1970-х рр. у житловій політиці уряду  

Великобританії домінувало заохочення населення до індивідуальної 

житлової власності через надання податкових пільг на іпотеку і створення 

великого портфелю державного житлового фонду [399]. Важливе місце у 

ході реалізації британської житлової державної політики відводилось 

кооперативам. [161]. 

Важливим етапом у розвитку повоєнної житлової кооперації є, так 

звана, третя хвиля кооперативного житлового будівництва, що почалася у 

1960-х роках. У цей період засновувались справжні кооперативи, 

організовані на принципах самодопомоги та самоуправління. Їх члени 

щомісяця вносили плату за кредит, взятий кооперативом для будівництва 

житла для них. Названі кооперативи користувалися податковими пільгами. 

Вони динамічно розвивались до кінця 1970-х років.  

Четверта хвиля британських житлово-будівельних кооперативів є 

відносно молодою у порівнянні з іншими європейськими країнами. У цей 

період, що тривав протягом 1970-1980-х рр., кооперативи організовувалися  

у рамках програми державної допомоги. Вона була спрямована для 

підтримки сімей з низьким і середнім рівнем доходу. Проте, продовжували 

створюватись житлово-будівельні кооперативи і без державної допомоги. 

Джерелом фінансування для цієї групи традиційно залишалися кредити.  

Практичним підсумком початку 1980-х рр. були понад 40 тис. 

кооперативних будинків, зведені за часів уряду консерваторів на чолі з 

прем’єр-міністром Маргарет Тетчер [287]. На кінець 1980-х років у 

Великобританії діяло близько 250 житлових кооперативів [151, с. 6]. 

Значна частина кооперативного житлового фонду Німеччини була 

побудована після Другої світової війни, як і у більшості європейських країн, 

у зв’язку з гострою нестачею житла. Період інтенсивного кооперативного 

будівництва припав на кінець 1940-1970-х років. Здебільшого це 



139 

 

будівництво фінансувалось за рахунок фонду соціального житла. У такий 

спосіб було зведено 58 % поточного кооперативного житлово-будівельного 

фонду Західної Німеччини. При цьому у Східній Німеччині після прийняття 

в 1953 році закону «Про робітничі житлово-будівельні кооперативи», 

житлова кооперація почала отримувати цільові урядові субсидії. Та у 1986 р. 

державну участь у фінансуванні житлово-будівельних кооперативів
 
було 

припинено [285]. 

Також слід зауважити, що протягом названого періоду відбулось  певне 

скорочення кількості житлово-будівельних кооперативів. Проте, як зазначає 

А.О. Пантелеймоненко, «на відміну від періоду націонал-соціалістів цей 

процес носив суто економічний характер». Так, з 1970 по 1979 рік кількість 

житлово-будівельних кооперативів скоротилася з 1394 до 1228 одиниць. 

Проте, скорочення не торкнулося кількості членів названих кооперативів. 

Навпаки, у вказаний період ця кількість подвоїлася і об’єднувала понад 1,5 

млн осіб [160]. За твердженням дослідників житлової кооперації, 

історичним у розвитку некомерційного житла Німеччини став період з 1975 

до 1989 року, коли вперше громадяни Німеччини досягли рівня достатньої 

забезпеченості житлом [160]. 

У роки Другої світової війни в Італії багато житлових кооперативів 

припинили свою діяльність. Фашистський режим фактично знищив засади 

самодопомоги і демократичного самоуправління – базових для 

повноцінного функціонування житлово-будівельних кооперативів. У 

повоєнний час країна повинна була відновити свою економіку і 

демократичні інститути. Законодавчі зміни були покликані сприяти 

розвитку кооперативів [286].  

Уже в 1951 р. кількість кооперативів досягла приблизно 25 тис. (удвічі 

більше, ніж у 1930 р.), в основному завдяки створенню багатьох будівельних 

і житлово-будівельних кооперативів, зайнятих у реконструкції будівель 

зруйнованих під час війни. Житлово-будівельні кооперативи засновувались 

переважно там, де зводились корпуси заводів «Фальк», «Бреда» та інших. 
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Працівники цих підприємств, не маючи фінансових можливостей 

орендувати квартири у приватних осіб,  ставали членами кооперативів. 

У 1970-1980-х рр. квартири побудовані кооперативами були на 30-40 % 

дешевшими приватних, що робило їх привабливими для пересічних 

громадян. Також сильною стороною італійської житлової кооперації було 

те, що місцеві кооперативи об’єднувались у консорціуми, що взяли на себе 

управління їхніми справами, технічне обслуговування, надання їм 

найрізноманітніших послуг, у тому числі, оформлення необхідної 

документації для отримання кредитних ресурсів. 

У 1977 р. в Італії діяло понад 3 тис. житлових кооперативів, що 

об’єднували 303 тис. сімей. У 1982 р. кількість таких кооперативів 

збільшилась до 4,6 тис. (кількість сімей у них – до 450 тис.). За три роки з 

1977 по 1979 рік вони побудували 25 тис. квартир, а протягом 1980-1981 рр. 

– 53 тисяч одиниць житла. У 80-х роках ХХ ст. частка італійських житлових 

кооперативів у загальному житловому фонді складала 15-20 % [136, с. 100-

101]. 

Кооперативний закон «Ley de Co-operativas», прийнятий в Іспанії ще у 

1942 р. поклав початок розширення кооперативного сектору економіки у 

повоєнний період. Так, у 1957 р. він став основою для створення 

Національного Союзу Житлових кооперативів. А потужним стимулом 

розвитку житлово-будівельних кооперативів – економічний план стабілізації 

«Plan de Establizacion Economica», затверджений у 1959 році [136, с. 101]. 

 Швидке зростання населення протягом 1970-1980-х рр. у результаті 

індустріалізації великих міст Іспанії призвів до дефіциту житла, тому у цей 

період житлові кооперативи почали набувати значної популярності. Так, у 

1976 р. житлово-будівельні кооперативи за кількістю поступались лише 

сільськогосподарським (4371 одиниць), але за кількістю членів вони були 

найбільшими (об’єднували близько 596,5 членів) [400, с. 66]. 

Становище з житлом у Франції наприкінці Другої світової війни було 

катастрофічним. У період 1950-х років держава стимулювала заснування 

кооперативів для будівництва доступного житла (HBM-кооперативів). У 
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HBM-кооперативах практикувалася оренда житла з правом викупу. Акцент 

було зроблено на будівництві котеджів, що були краще пристосовані до 

формули оренди з правом викупу. Між 1950 і 1965 роками були створені 140 

HBM-кооперативів, що представляли близько 130 тис. одиниць житла. У 

них повний викуп кооперативної житлової площі (як правило будинку) 

відбувався протягом 35 років. По суті це був довгостроковий іпотечний 

кредит під 2 % річних. Законодавчі зміни, затверджені у листопаді 1965 

року викликали велике розчарування у кооператорів. Відповідним 

законодавчим актом кооперативам було заборонено здавати своїм членам 

житло в оренду. Кооперативи були змушені перейти до реалізації житла 

«щоб задовольнити потреби людей, що шукають житло». Загалом було 

реалізовано 27610 жител.  

Пізніше, у 1980-х роках кооперативне законодавство стало більш 

гнучким. З 1983 р. житлові кооперативи поступово відновили свою 

діяльність  в усіх регіонах Франції. Законом від 12 липня 1984 року було 

відновлено право оренди кооперативного житла з викупом. Проте, у 

результаті моніторингу у червні 1989 року було опубліковано звіт «Dubesset 

report», у якому зазначалося, що житлові кооперативи зазнають серйозних 

труднощів, що можуть поставити під загрозу саме їх існування. Ситуація 

вимагала термінових заходів. Тому був підписаний меморандум про 

взаєморозуміння між Федерацією  житлових кооперативів та органами 

державної влади, в якому викладено зобов’язання Федерації щодо надання 

підтримки проблемним кооперативам [284]. 

Після Другої світової війни у Швеції організації орендарів житла стали 

важливим ключовим гравцем у розвитку житлового будівництва. У 

1945 році перший урядовий Житловий комітет зробив історичне рішення: 

уряд Швеції бере на себе зобов’язання надавати субсидії, незалежно від 

того, чи це оренда, чи будівництво приватного або кооперативного житла. 

Така житлова політика держави сприяла активному розвитку житлової 

кооперації у Швеції. Так, у 1976 році в цій країні функціонувало 2,8 тис. 

житлових кооперативів, що об’єднували 235 тис. членів [91, c. 87]. І у 1980-і 
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роки державна фінансова підтримка відіграла важливу роль у розвитку 

кооперативного житлового сектору. Прямі житлові субсидії були скасовані 

лише у 1990-х роках. 

Щодо повоєнної радянської житлової кооперації доцільно навести 

загальну оцінку А. Пантелеймоненка, який, зокрема, цілком слушно 

зазначає: «Практично повна відсутність житлової кооперації наприкінці 40-х 

– 50-х рр. ХХ ст. породжувала обмеженість джерел фінансування у 

містобудуванні. Певне пожвавлення житлової кооперації спостерігалося з 

1958 р. у період «житлової революції» М. Хрущова. Цей процес став 

можливим після прийняття численних законодавчих актів уряду СРСР, що 

визнавали доцільність подальшого розвитку кооперації у галузі 

житлобудування. Проте, бум житлово-будівельних кооперативів розпочався 

після появи постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про індивідуальне 

і кооперативне житлове будівництво» від 1 червня 1962 р., а також 

постанови Ради Міністрів СРСР «Про подальший розвиток кооперативного 

житлового будівництва» від 19 листопада 1964 р. Важливим документом, 

що визначав основні риси діяльності ЖБК у нових умовах, став Примірний 

статут названих кооперативів, прийнятий у 1965 р. 

У 1985 р. черговий раз було затверджено новий Примірний статут 

житлово-будівельного кооперативу. Проте, початком нового етапу 

розвитку… житлової кооперації можна вважати прийняття ЦК КПРС і 

Радою Міністрів СРСР Постанови від 31 березня 1988 «Про заходи щодо 

прискорення розвитку житлової кооперації» [147].  

Підсумовуючи вищесказане зауважимо, що серед основних видів 

західноєвропейських кооперативів споживачів житлові займали чи не перше 

місце (рис. 2.19). Це пояснюється загостренням житлової проблеми в 

країнах Європи. А різна частка кооперативного будівництва різним рівнем 

державної підтримки (законодавчої, фінансової тощо).   

Аналізуючи стан розвитку ще однієї важливої групи кооперативних 

організацій споживачів, до якої належать страхові кооперативи та 

товариства взаємного страхування, слід зауважити, що після закінчення 

Другої світової війни у західноєвропейських країнах продовжували діяти 

Частка, % 
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лише кілька десятків таких організацій фінансової самодопомоги [121, 

с. 151].   

 

 

        

Їх динамічний розвиток після закінчення Другої світової війни  

На жаль, немає точної статистики щодо кількості страхових 

кооперативних організацій у повоєнний період. Проте, для загального 

уявлення про масштаби негативної динаміки в розвитку страхової 

кооперації зазначимо, що на початку Другої світової війни у 1940 році лише 

в Іспанії було зареєстровано 42 страхових кооперативи [394].  

Враховуючи післявоєнні статистичні дані щодо розвитку страхової 

кооперації в світі, що свідчить про зростання протягом 1948-1969 рр. 

кількості страхових кооперативних організацій з 42 до 61 одиниці, можна 

стверджувати і про аналогічний процес у західноєвропейських державах 

[121, с. 151].     

При цьому можна зробити цілком обґрунтований висновок про те, що 

після Другої світової війни страхова кооперація західноєвропейських 

країнах з одного боку мала позитивну тенденцію щодо зростання кількості 

відповідних кооперативних організацій, а з іншого боку – їх укрупнення за 

рахунок злиття (приєднання) страхових компаній різних форм власності. 

Можна також назвати характерну рису страхової кооперації названого 

періоду, що простежується в окремих країнах. Типовою для деяких 

західноєвропейських держав стала ситуація, коли в результаті злиття 

кількох страховиків, передусім з кооперативною формою власності, 

утворювались страхові кооперативні організації, що займали якщо не 

        Рис. 2.19. Частка кооперативного будівництва в окремих 

західноєвропейських країнах у 1970-1980-х роках  

       Складено на основі: [67; 96, с. 72] 
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основне, то щонайменше провідне місце на національному ринку 

фінансових послуг. Підтвердженням останнього є наведені нижче факти. 

Цікавою з науково-практичної точки зору є історія розвитку німецького 

товариства взаємного страхування «Debeka». Так, в 1944 році у результаті 

поглинань інших кооперативних страховиків у галузі охорони здоров’я, 

членство товариства зросло до 990 тис. осіб. На жаль, в результаті 

розмежування Німеччини на чотири зони впливу країн так званої 

антигітлерівської коаліції, «Debeka» втратило більше 360 тис. членів. 

Проте попри труднощі, назване товариство продовжувало розвиватися. 

Так, у 1949 році було засновано філію «Debeka» під назвою «Koblenz-based 

Debeka Sterbegeld-und Lebensversicherungsverein», що почала здійснювати 

страхові виплати сім’ям, у зв’язку із втратою годувальника.  Своїми 

послугами вона охопила практично всю Західну Німеччину. А з 1951 року 

«Debeka» було введено новий діапазон послуг, пов’язаних з охороною 

здоров’я. Фактично з цього часу вона вступила в період динамічного 

зростання [299]. 

Іншим, не менш цікавим прикладом є відоме на той час німецьке 

кооперативне товариство «Deutscher Bauerndienst 

Versicherungsgesellschaften», що у 1948 році було реорганізоване у 

«Raiffeisendienst Versicherungsgesellschaften». Після цього в його діяльності 

відбулась ціла низка організаційних змін, у тому числі розширення спектру 

страхових послуг. Це призвело до чергової зміни назви. У 1973 році 

товариство функціонує як «R+V Versicherung AG». До кінця 1980-х рр. воно 

стало провідною кооперативною установою у галузі страхування життя і 

здоров’я громадян [403]. 

Подібна ситуація склалася і на італійському кооперативному ринку 

страхових послуг, де провідне місце у повоєнний період посіло 

кооперативне страхове товариство «Unipol». Воно було засноване в 1962 

році, коли Національна кооперативна Ліга (НЛКОВ) при підтримці 

кооперативів Болоньї, придбала приватну страхову компанію У перші роки 

своєї діяльності «Unipol» не користувалось популярністю серед 
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кооперативів, і мало лише 170 членів-пайовиків. 28-й з’їзд Ліги закликав 

кооперативи користуватись послугами названого страхового товариства і, з 

часом, перетворити його на кооперативного страховика національного 

масштабу. У наступні роки членство «Unipol» суттєво збільшилось. Зростав 

і обсяг страхових операцій. У 1973 році він сягнув 25 млрд лір, а у 1977 р. – 

80 млрд лір. У тому ж 1977 році товариство вже мало 350 філіалів по всій 

країні. А у 1987 р. «Unipol» посіло шосте місце серед страховиків Італії [136, 

с. 107-108]. 

Шляхом укрупнення у повоєнний період пішло і згадане у 

попередньому підрозділі товариство взаємного страхування «Società Reale 

Mutua di Assicurazioni». У 1966 р. воно функціонувало як група товариств, 

що приєднала до себе ще дві компанії – «Italiana Incendio e Rischi Diversi» та 

«Italiana Vita». А у 1988 році йому вдалося поширити свою діяльність на 

територію Іспанії. На початку дев’яностих навколо «Società Reale Mutua di 

Assicurazioni» об’єднувалось понад 1 млн осіб, а сума фонду страхових 

премій досягла майже одного млрд лір [404]. 

Щодо Великобританії, то вона після Другої світової війни займала чи 

не перше місце серед західноєвропейських країн за кількістю товариств 

взаємного страхування, страхових кооперативів. За нашими підрахунками у 

цій країні у 1980 році їх діяло більше десятка [267]. 

Також зауважимо, що згідно опублікованих даних Європейської 

Комісії, після 1945 року в провідних країнах почала формуватися 

спеціалізація некомерціного страхування (взаємного та кооперативного). Це 

було зумовлено специфікою державної політики у галузі страхування. Так, у 

Бельгії, товариства взаємного страхування несуть відповідальність за 

управління обов’язковим соціальним страхуванням. В інших країнах, 

зокрема, Іспанії вони обрали страхування на випадок хвороби та пенсійне 

страхування. У Франції держава відіграє основну роль у соціальному 

страхуванні, а товариства взаємного страхування «допоміжну» [306, с. 7]. 

Зокрема, у цій країні було встановлено, що обов’язкове медичне 

страхування у разі необхідності на 80 % покриває держава, а 20 % 
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підлягають відрахуванню з пацієнта. Для того, щоб мати особисті кошти на 

випадок хвороби французи, починаючи з повоєнного часу стають членами 

товариств взаємного страхування. Також слід зазначити, що товариства 

взаємного страхування розширили страхові продукти щодо хвороб, 

нещасних випадків, а також на випадок смерті застрахованого члена 

товариства, що зробило ці організації фінансової взаємодопомоги 

конкурентоздатними на ринку страхових послуг [247, с. 7]. А щодо 

більшості країн з плановою економікою, майбутніх членів ЄС, зауважимо, 

що тут державі вдалося перекласти на товариства взаємного страхування 

медичні та соціальні послуги для всього населення [306, с. 7]. 

Аналізуючи рівень розвитку кооперативів споживачів після Другої 

світової війни, не можна залишити поза увагою енергетичні кооперативи. 

Якщо до війни вони виникали у країнах Європи переважно з метою 

забезпечення електроенергією сільської місцевості, то у 1970-х роках такі 

кооперативи відходять «на другий план». Поступово в енергетичному 

секторі західноєвропейських країн утверджуються кооперативи, що 

виробляють електроенергію з відновлювальних джерел. Стимулом таких 

змін стали нафтові кризи 1973-1974 рр. Це у свою чергу привело до появи у 

середині 1970-х років у багатьох західноєвропейських країнах  національних 

стратегій розвитку енергетики. Стратегія Франції будувалася на 

інвестуванні ядерної енергетики. Тому, у цій країні у повоєнний період 

енергетичні кооперативи не набули розвитку.  

Про недооцінку можливої ролі енергетичних кооперативів у 

енергозабезпеченні країни свідчить і практика Великобританії. Тут 

механізми щодо енергопостачання не передбачали участі енергетичних 

кооперативів. У Великобританії наприкінці 1970-х років були розроблені 

амбітні інвестиційні плани щодо будівництва ТЕЦ (теплових 

електростанцій). Такі електростанції мали з’явитися у найбільших містах, 

включаючи Бірмінгем, Манчестер, Лідс, Шеффілд і Глазго [272, с. 7-8]. При 

цьому слід зазначити, що й з боку населення у 1970-1980-х роках не 
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спостерігалося будь-яких ініціатив щодо створення енергетичних 

кооперативів [422, с. 10]. 

Проте, можна навести і зовсім протилежні приклади обрання державою 

кооперативів, як основного інструменту реалізації національних стратегій 

розвитку енергетики. У цьому випадку слід згадати Данію і Швецію. 

Наприклад, датська національна стратегія забезпечення енергетичних 

потреб населення базувалася на децентралізації сектору енергетичних 

послуг. У 1970-1980-х рр. держава особливо активно стимулювала приватні 

ініціативи, втілені у будь-яких організаційно-правових формах, у тому числі 

у формі кооперативу. 

Демократична система співфінансування дала можливість використати 

всі можливі на той час способи виробництва електроенергії як на морі, так і 

на суші (переважно енергію вітру, біогаз тощо) [272, с. 7]. Перша 

кооперативна вітрова турбіна була встановлена у 1980 році поряд з м. Орхус 

в Ютландії. Багато вітрових турбін, встановлених у 1980-х – на початку 

1990-х років і досі належать і експлуатуються місцевими кооперативами 

[288]. До 1990 року в Данії діяло близько 160 таких кооперативів [281, 

с. 21]. 

Говорячи про розвиток енергетичних кооперативів у Швеції, слід 

зауважити, що вони упродовж 1920-1940-х років активно створювались з 

метою електрифікації сільської місцевості, що розглядалося як важливе 

політичне питання. Кількість електричних (енергетичних) кооперативів з 

розподілу електроенергії суттєво збільшилося у міжвоєнні роки і під час 

Другої світової війни. У 1947 році у Швеції діяло 2401 кооператив цього 

виду. Проте, пізніше, у результаті злиття та ліквідації окремих із них 

відбулося скорочення енергетичних кооперативів. Якщо у 1967 році 

кількість таких кооперативів складала 1196, то до 1991 року їх залишилось 

менше, ніж 290 [257, с. 12].  

Ще одним результатом показового поєднання місцевих ініціатив і 

сприятливої державної політики щодо розвитку інфраструктури сільської 

місцевості у 1980-і роки є кооперативна енергетика Австрії. Державна 
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підтримка фермерських енергетичних кооперативів полягала у наданні 

субсидій та пільгових позик, а також надання технічної допомоги та 

проведення спеціального навчання, зокрема семінарів [422, с. 20]. 

Однією із західноєвропейських країн, де у повоєнний період 

продовжували діяти енергетичні кооперативи була Німеччина. Значна 

частина із 6 тис. енергетичних кооперативів, що діяли у 1930-х роках, у 

період та після війни з різних причин припинили своє існування. До 1980 

року залишилось менше 40 з числа «старих» кооперативів. При  цьому 

зауважимо, що в період з 1980 по 1990 рік було створено тільки два 

енергетичних кооперативи [410, с. 6]. 

Поява енергетичних кооперативів з використання вітряної енергії у 

Нідерландах, пов’язана з активізацією антиядерного руху після трагедії в 

українському Чорнобилі. Так, з 1986 по 1992 рік при підтримці держави 

було створено 28 кооперативів названого виду. Суттєвою перешкодою до 

масового поширення голландських енергетичних кооперативів стали окремі 

нормативно-правові перепони. Так, наприклад, у порушення 

кооперативного принципу автономності, при ціноутворенні на 

електроенергію «потрібно було узгодити тарифи з регіональним 

дистриб’ютором енергії
 
 [422, с. 8]. 

Таким чином, названі факти свідчать про те, що період 1940-1980-х 

років був часом поступових змін у спеціалізації енергетичних кооперативів. 

На зміну кооперативам з енергопостачання приходили ті, що виробляють 

електроенергію за допомогою нетрадиційних джерел  енергії – вітру, сонця 

та біопалива.  

Якщо у вищеназваних західноєвропейських країнах у тій чи іншій мірі 

розвивалася енергетична кооперація, то Фінляндія взяла на себе провідну 

роль в організації телефонних кооперативів. У 70-80-х рр. ХХ ст. вони 

успішно забезпечували своїх членів-споживачів телефонним зв’язком за 

помірними цінами [272, с. 7]. 

Серед розмаїття кооперативів споживачів, що мали місце у повоєнний 

період, слід згадати й туристичні кооперативи. У країнах з ринковою 
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економікою вони традиційно поділяються на дві групи – кооперативи 

продавців та споживачів туристичних послуг. Відомий радянський 

дослідник італійського кооперативного руху В.К. Наумов, оцінюючи 

значення останніх (з чим ми цілком погоджуємось) зазначає: «Пропоновані 

ними туристичні путівки, як правило дешевші, ніж у приватних компаній. 

Це пояснюється тим, що кооперативи співробітничають з аналогічними 

товариствами власників готелів, які надають їм послуги, як правило, за 

більш помірними цінами. При цьому до вартості путівок іноді включаються 

медичне та культурне обслуговування…» [136, с. 105]. У 1977 в Італії 

функціонувало лише 42 туристичних кооперативи, а у 1982 році – вже 227, 

де працювало 3,5 тис. осіб. Їх річний товарооборот у цей час досягнув 200 

млрд. лір» [136, с. 105]. При цьому зауважимо, що за нашими приблизними 

підрахунками половина із зазначеної кількості кооперативів у сфері туризму 

належала саме споживачам туристичних послуг. 

У згаданий період кооперативи споживачів туристичних послуг 

успішно діяли ще у чотирьох європейських країнах, зокрема, у 

Великобританії, Іспанії, Данії та Швейцарії. Вони створили мережі 

туристичних агентств, що діють і зараз [457, c. 5] . 

Розмаїття кооперативів споживачів повоєнного періоду доповнили й 

ІТ-кооперативи (інформаційно-технологічні). Так, одним із перших 

західноєвропейських кооперативів цього виду став німецький «DATEV», 

створений у м. Нюрберзі 14 лютого 1966 року. У той час його головним 

завданням була консультативна допомога своїм членам у правильному 

веденні податкової звітності. А з 1969 року – обробка даних при участі 

власного центру IBM-машин. У подальшому спектр послуг згаданого 

кооперативу інформаційно-технологічних послуг значно розширився [297]. 

Популярними у повоєнний період стали кооперативні дитячі садки, що 

протягом кінця 1940-1980-х років засновувались у більшості 

західноєвропейських країн. Основна їхня мета – якісний догляд за дітьми 

при «помірних» витратах з боку батьків-членів такого кооперативу. 
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Підводячи загальний підсумок до розділу слід зазначити, що кінець 40-

80-х років ХХ ст., незважаючи на певні труднощі у кооперативній торгівлі, 

став для країн Європи реальним періодом розбудови кооперативного руху 

споживачів. Багаточисельна за видами діяльності група обслуговуючих 

кооперативів у черговий раз продемонструвала суспільству свій потенціал, 

як ефективний засіб самоорганізації населення з метою вирішення 

нагальних соціально-економічних проблем і підвищення рівня його 

добробуту. Разом з цим, уряди більшості європейських держав політикою 

«сприяння та співпраці з ініціативною громадськістю» показали своє вміння 

використовувати кооперативи як важливий економічний інструмент в 

умовах відбудови національних економік. 

 

Висновки до розділу 2 

 

У розділі 2, під назвою «Аналіз причин зародження та загальних 

тенденцій розвитку кооперативів споживачів провідних країн Європи другої 

половини ХІХ – ХХ ст.» здійснено аналіз періоду утвердження  

кооперативів у середовищі споживачів європейських країн (друга половина 

ХІХ – 80-ті роки ХХ ст.), доведено їх важливу соціально-економічну місію.  

Наукова новизна розділу відображається у таких результатах: 

1. У графічній формі реконструйовано фінансовий механізм 

функціонування рочдельської моделі товарного товариства споживачів, де 

представлено джерела його формування доходів: закупівельна ціна, 

переплата членів за товар (підлягала частковому поверненню після 

закінчення господарського року) та прибуток від нечленів кооперативу, а 

також подано основні статті їх розподілу. При цьому, у частині розподілу 

доходів вказано, що 2,5 % доходу, отриманого від членів у результаті 

придбання ними товару, спрямовувалось формування освітнього фонду 

товариства. 

2. Подано зведені дані про заснування перших товарних товариств 

споживачів в окремих країнах Європи. Встановлено п’ятірку «країн-
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піонерів», тобто тих, що першими заснували такі кооперативи. За 

Великобританією, що як відомо, є батьківщиною кооперації споживачів 

(перше товариство створене у 1844 р.), йшла Франція (1848 р.). Третіми 

були Німеччина та Швейцарія (1852 р.), четвертою – Італія (1854 р.), а 

завершували п’ятірку Бельгія і Російська імперія (1865 р.). 

3. Встановлено загальну закономірність, характерну для перших 

товариств споживачів. Переважна більшість із них у своїй діяльності 

виходили далеко за межі кооперативної торгівлі. Вони також практикували 

кооперативне будівництво чи оренду житла, виробництво необхідних 

товарів, страхування, надання освітніх послуг тощо.  

3. Зроблено висновок про те, що з кінця ХІХ ст. чільне місце серед 

кооперативів споживачів займали кредитні кооперативи моделі Г.Шульце-

Деліча («народні банки»), що виникли в Німеччині у 1849 році. Саме вони, 

на відміну від сільських кредитних кооперативів моделі Ф.В. Райффайзена 

діяли у містах, і могли надавати кредити на різноманітні споживчі потреби.  

4. Встановлено, що на початку ХХ століття у західноєвропейських 

країнах існувало три різні підходи щодо вирішення житлової проблеми 

шляхом кооперування: індивідуальне будівництво на кошти, позичені 

членами у кооперативі, кооперативна забудова з метою передачі будинків в 

оренду членам товариств та продаж кооперативом житла його членам. 

5. У результаті дослідження зроблено обґрунтований висновок про те, 

що кооперативи споживачів у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. набули 

у провідних країнах Європи значного розвитку. Також підкреслено, що 

найактивніше розвивалися товарні, кредитні та житлові кооперативи. Також 

важливу роль для споживачів відігравали страхові кооперативи та 

кооперативні аптеки. Найбільш кооперованими у цьому сенсі країнами були 

Великобританія, Італія, Німеччина, Франція та Російська імперія. 

6. Встановлено, що розвиток кооперативних організацій споживачів у 

провідних європейських країнах в умовах Першої світової війни та після її 

закінчення був зумовлений суттєвим погіршенням соціально-економічного 

становища пересічних громадян, що й стало стимулом підвищення ролі 

кооперативних організацій споживачів усіх видів. 
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7. На основі конкретних історичних фактів підтверджено, що на 

розвиток кооперативного руху у середовищі споживачів негативний вплив 

мало встановлення у 1920-1930-х роках тоталітарних режимів в Італії, 

Іспанії, Німеччині та Радянському Союзі. У вищеназваних країнах 

кооперативи споживачів були потрібні владі як осередки контролю за ходом 

реалізації політики «жорстко регламентованої економіки», а не як 

інструмент вирішення соціально-економічних проблем. 

8. У ході дослідження виявлено, що у 1950-х рр. західноєвропейські 

кооперативи в галузі роздрібної торгівлі досягли піку свого розвитку, проте 

пізніше динаміка їхнього розвитку почала знижуватись. Виключенням 

можна вважати кооперативну торгівлю Італії та Швейцарії. В 60-х рр. ХХ ст. 

у Великобританії, Франції, Німеччині та деяких інших європейських країнах 

намітилось стійке відставання у темпах зростання кооперативної роздрібної 

торгівлі від великих комерційних гуртово-роздрібних об’єднань. 

9. На основі фактичного матеріалу дано загальну оцінку рухові 

кооперативів споживачів періоду другої половини 1940 – кінця 1980-х років. 

По-перше, незважаючи на певні труднощі у кооперативній торгівлі, саме 

цей час став для передових західноєвропейських країн реальним періодом 

розбудови кооперативного руху споживачів. По-друге, багаточисельна за 

видами діяльності група обслуговуючих кооперативів споживачів у 

черговий раз продемонструвала суспільству свій потенціал як ефективний 

засіб самоорганізації населення з метою вирішення нагальних соціально-

економічних проблем і підвищення рівня його добробуту. По-третє, мало 

місце кількісне зростання і підвищення рівня ефективності кооперативів 

споживачів, у значній мірі завдяки сприянню з боку урядів більшості 

європейських держав.  

Основні положення другого розділу дисертаційного дослідження 

опубліковано у працях: [98; 99; 101; 103; 105; 107; 109; 110]. 
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РОЗДІЛ 3 

СУЧАСНИЙ ДОСВІД КООПЕРАТИВНОГО РУХУ СПОЖИВАЧІВ У 

КРАЇНАХ ЄВРОПИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ  

В УКРАЇНСЬКІЙ ПРАКТИЦІ 

 

 

3.1. Сучасні тенденції розвитку кооперативних організацій 

споживачів у країнах Європи 

 

Результати дослідження процесу становлення і розвитку 

кооперативного руху свідчать про те, що кооперативи споживачів у 

найрізноманітніших сферах – роздрібній торгівлі, кредитуванні, 

страхуванні, житлово-комунальному господарстві та інших, були і 

залишаються найбільш успішними серед економічних організацій 

взаємодопомоги міського і сільського населення. Їх частка у 

кооперативному секторі країн Європи складає щонайменше 50 % від 

загальної кількості кооперативів (рис. 3.1).  

 

 

 

 

       

    

    

 

 

 

         

 

 

          Рис. 3.1. Кількість та частка кооперативів країн Європи  

станом на 31.05. 2010 року [289, c. 9] 

 

Упродовж тривалого часу значення таких кооперативів полягає у 

скороченні витрат при придбанні членами-споживачами необхідних товарів 
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і відкритті їм доступу до послуг, що мають прийнятну ціну і якість. Проте, 

при збереженні своєї економічної сутності кооперативи споживачів у тій, чи 

іншій мірі еволюціонізують, набуваючи певних особливостей у сучасних 

умовах. З огляду на цю обставину, проаналізуємо тенденції кооперативного 

руху споживачів кінця ХХ – початку ХХІ століття.  

Щоб зрозуміти логіку цих тенденцій, почнемо наш аналіз із періоду 

1990-х років. Як відомо, саме у цей час в Європі відбувалися важливі події, 

що обумовили значні зміни як серед країн з розвинутою економікою, так і у 

«таборі держав» так званої соціалістичної орієнтації. Головними серед цих 

подій стали: об’єднання Німеччини (1990 р.), розпад Радянського Союзу 

(1990 р.), реформування колишнього соціалістичного табору, створення 

Європейського союзу (1992 р.). Ці та інші події створили нові умови для 

розвитку національних економік і, безумовно, європейського 

кооперативного руху [69; 194, с. 11]. Разом з тим, відомий сучасний 

дослідник кооперативного руху Е. Екберг з університету м. Осло виділив 

цілий комплекс факторів, що наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. зумовили 

проблеми розвитку кооперативної торгівлі у країнах Європи [309, с. 16-31]. 

Подана ним, та інша узагальнена нами інформація дозволяє здійснити їх 

групування (рис. 3.2).  

Так, першу групу складають основні фактори інституційного 

середовища. По перше, це несприятлива законодавча та нормативна база 

щодо кооперативів. Часто названий чинник є наслідком намагання держави 

«поставити кооперативи у рівні умови з іншими підприємствами та 

установами». Так, уніфікація законодавства Євросоюзу спрямована на 

надання рівних умов для розвитку всіх організаційно-правових форм 

господарювання. При загальному позитиві такої політики, є реальна загроза 

послаблення кооперативного сектору, якій з огляду на його соціальну місію, 

у багатьох країнах тривалий час користувався суттєвою підтримкою з боку 

держави. Що стосується України – її кооперативне законодавство є 

неузгодженим з Податковим Кодексом в частині оподаткування 

кооперативів (це часто унеможливлює отримання ними статусу 
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неприбуткової організації). По-друге, переважно у «молодих» країнах 

Євросоюзу та державах пострадянського простору характерною є 

відсутність системної державної підтримки кооперативних організацій. 

 

 

Рис. 3.2. Фактори розвитку кооперативних організацій споживачів у 

країнах Європи наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. 

Складено автором. 

 

Другу групу обумовлює «людський фактор». Його складовими є: 

зниження соціальної активності населення та зміна культури споживача. 

Останнє більше стосується високорозвинутих західноєвропейських країн. 

Суть цього чинника полягає у тому, що в сучасних умовах тут зростає 
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добробут населення і, як результат – суттєво знижується потреба економити 

на витратах при купівлі товарів повсякденного споживання.   

До останньої – третьої групи факторів, що зумовили проблеми розвитку 

кооперативної торгівлі у країнах Європи наприкінці ХХ – початку ХХІ ст., 

можна віднести організаційно-управлінські. Ця група є найбільшою. До неї 

відносимо: організаційні недоліки децентралізованих систем кооперативів, 

задіяних у сфері роздрібної торгівлі; відсутність кооперативів оптимального 

розміру; фінансова неспроможність кооперативів успішно розвивати нові 

конкурентні продукти; ігнорування членами важливості формування 

резервного капіталу на користь кооперативних виплат; старіння членської 

бази і управлінська пасивність членів кооперативів; низький професійний 

рівень окремих керівників; ігнорування керівництвом кооперативів 

інновацій у сфері торгівлі; випадки шахрайських дій з боку керівництва 

[309, с. 16-31]. 

При цьому зауважимо, що представлені негативні чинники стали 

визначальними, коли мова йде про тенденції розвитку кооперативної 

торгівлі кінця ХХ – початку ХХІ століття. Їх не можна у повній мірі 

відносити до всіх європейських країн. Перелік факторів для окремих держав 

може бути значно коротшим або доповнюватись новими. Проте, навіть при 

відсутності якогось із названих чинників, кожна з країн з часом може 

відчути його прояви. Тому, не тільки позитивний, а й негативний досвід 

кооперативного руху споживачів важливо враховувати європейським 

урядам при формуванні економічної політики, а також заходів 

регуляторного характеру на кооперативи. Останнє, передусім, стосується 

сучасної України.  

З огляду на цю обставину проаналізуємо тенденції розвитку товарних 

кооперативів споживачів, характерні для більшості країн сучасної Європи і, 

у значній мірі зумовлені названими чинниками. Передусім, зауважимо, що у 

комплексі вказані нами фактори обумовили поглиблення тенденції щодо 

скорочення частки кооперативної торгівлі у загальному товарообігу 

європейських країн, що бере початок з перших повоєнних десятирічь (т.т. 

після Другої світової війни). Рисунок 3.3 демонструє скорочення частки 

кооперативної торгівлі в окремих Європи.  
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         Рис. 3.3. Частка товарних кооперативів споживачів у провідних 

західноєвропейських країнах у 1970-х та на початку 2000-х років. 

        Складено на основі: [93, с. 90; 215, с. 14]. 

 

Інформацію про суттєве зменшення кількості товарних кооперативів 

споживачів та скорочення їхнього товарообороту демонструє таблиця 3.1. 

Таблиця 3.1 

Динаміка товарних кооперативів споживачів та їх членства  

у розрізі окремих країн Європи 

Назва країни 
К-ть товарних кооперативів споживачів К-ть членів, млн осіб 

було стало було стало 

Австрія 16    (1973 р.) 1 (2012 р.) н.д. 0,114 (2014 р.) 

Бельгія 71   (1990 р.) 59 (2001 р.) н.д. н.д. 

Великобританія 243   (1973 р.) 24 (2011 р.) н. д. 10,019 (2011 р.) 

Італія 1750   (1961 р.) 114 (2011 р.) н. д. 7,702  (2011 р.) 

Нідерланди 18    (1977 р.) 1 (2011 р.) н. д. 0,78   (2011 р.) 

Німеччина 4184   (1973 р.) 31 (2012 р.) 
1,5 

(1973 р.) 
0,342 (2012 р.) 

Україна 1606    (2000 р.) 1913 (2011 р.) 
14,3 

(1980 р.) 
0,5     (2011 р.) 

Російська 
Федерація 

 
500   (1991 р.) 

 
3000 (2010 р.) 

24,5 
(1990 р.) 

 
3,7     (2011 р.) 

Чеська 
Республіка 

 
69   (1999 р.) 

 
56  (2011 р.) 

0,518 
(1999 р.) 

 
0,232 (2011 р.) 

Швеція 120   (1990 р.) 44 (2010 р.) 
0,018 

(1990 р.) 
0,071 (2010 р.) 

        * Подано кількість регіональних кооперативів 

       Складено на основі: [25, с. 438; 52, с. 24; 91, c. 95; 152, с. 316; 159; 182;  

183; 217; 260, с. 224; 262, c. 859; 300, c. 43; 303, c. 8; 442, с. 88; 470; 473, 

с. 27]. 
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Із зведених даних (табл. 3.1) щодо динаміки товарних кооперативів 

споживачів та їх членства у розрізі окремих країн Європи чітко 

прослідковується закономірність – паралельно зі скороченням кількості 

кооперативів, зменшується й сума їх товарообороту. Останнє підтверджує 

тезу про суттєву втрату сучасною кооперативною торгівлею частки ринку, 

що раніше їм належала. Виключення складає лише Швеція, де при 

скороченні кількості товарних кооперативів споживачів майже у 3 рази, 

приблизно у скільки ж збільшилось число членів тих з них, що 

продовжували функціонувати. 

Проте, незважаючи на тенденцію щодо зменшення в цілому частки 

кооперативної торгівлі в країнах Європи, сьогодні на європейському ринку 

функціонує близько 10 тис. товарних кооперативів споживачів. Вони 

об’єднують 35 мільйонів членів. У 2010 році вони мали 36 тис. точок 

продажів, 450 тис. співробітників і оборот 74 млрд євро [352, с. 36].  

За останні десять років у західноєвропейських країнах посилилась 

також тенденція щодо формування великих кооперативних груп. Так, у 

Великобританії – це «The Co-operative Group» (колишнє товариство оптових 

закупівель «Co-operative Wholesale Society», або «CWS»), що має свої 

представництва по всій країні. Названа кооперативна група володіє значною 

кількістю власних супермаркетів, що мають загальний бренд і логотип. У 

Скандинавії, до січня 2008 р., у складі «Coop Norway» (Норвегія), 

«Kooperativa Sweden» (Швеція) та «Fællesforeningen» (Данія) діяло 

кооперативне об’єднання «Coop Norden».  

 В Італії функціонує «Coop Italia» сформоване багатьма суб-

кооперативами. Станом на 2010 рік, названа система була представлена 115 

товарними кооперативами споживачів різних розмірів (9 великими, 14 

середніми і 92 малими), з 1444 магазинами. У зазначений період вона 

об’єднувала більш як 7.4 млн членів та майже 56,7 тис. працівників. Її 

річний дохід складав 12,9 млрд євро. «Coop Italia» охоплює 17,7 % 

продуктового ринку країни [273; 279].  
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Фінляндія також має своє кооперативне об’єднання під назвою «S 

Group» (повна назва «Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta»), представлене 

22 регіональними кооперативами та 19 місцевими кооперативними 

магазинами, що, в свою чергу, знаходяться у власності їх членів. У 2005р. «S 

Group» за часткою на ринку обігнала свого найближчого конкурента – 

велику торговельну фірму «Kesko Oyj» [204, с. 43; 273; 419]. 

З позиції ефективності суто торговельної діяльності можна оцінити 

створення названих кооперативних груп з позитивної точки зору. Їх поява на 

ринку, безумовно, сприяла підвищенню конкурентоздатності системи 

товарних кооперативів споживачів. Проте, створення великих 

кооперативних груп (об’єднань) унеможливила повноцінну реалізацію 

членами первинних кооперативів принципу «демократичного 

самоуправління». У багатьох випадках такі групи опинились в серйозній 

залежності від найманих керівників, що отримували право на свій розсуд 

формувати економічну політику даного кооперативного об’єднання. А це, у 

свою чергу, створило підґрунтя для посадових зловживань та пов’язаного з 

цим процесу демутуалізації – заміни кооперативної форми власності на 

акціонерну (про це йтиметься нижче).  

Слід згадати ще про одну, близьку за наслідками, тенденцію – 

укрупнення товарних кооперативів споживачів за рахунок їх злиття. Ця 

тенденція обумовила появу кооперативів-гігантів, що за своєю сутністю 

мало чим відрізняються від моделі комерційної компанії.  Відомій сучасний 

німецький учений-кооператор Г. Мюнкнер вказує на появу в такому 

кооперативі «значної кількісті анонімного членства…, створення структури, 

діючої на основі непрямої демократії, …представлення делегатів (на річних 

загальних зборах кооперативу, тобто один делегат від 10, чи 100 членів – 

примітка наша), залишаючи окремого члена далеко від його / її кооперативу 

без права і можливостей активної участі у його діяльності». «З іншого боку, 

– зазначає він, – потрібен автономний, професійний менеджмент, що, 

головним чином, пов’язаний із завданням щодо забезпечення економічного 

зростанням, охоплення більшої частки ринку, необхідністю заробити 



160 

 

достатньо доходу, щоб покрити… витрати... Заради нововведень і 

максимального фінансового результату, бізнес з не-членами практикується 

без обмежень, з негативним ефектом девальвації і без того вже слабких 

членських відносин» [382, с. 4].  

Яскравим прикладом західноєвропейської «гігантоманії» є ситуація у 

кооперативному секторі Великобританії – батьківщині товарних 

кооперативів споживачів. Так, сучасна кооперативна торгівля Сполученого 

Королівства представлена 19-ма великими товарними кооперативами 

(всього тут їх діє 24). У 2011 році вони об’єднували навколо себе 9,5 млн 

членів, а їх річний товарооборот склав понад 16,1 млрд фунтів стерлінгів 

(табл. 3.2)
 
[452, с. 36; 473, с. 27]. 

Таблиця 3.2 

Окремі дані про товарні кооперативи споживачів Великобританії 

станом на 01.01.2012 року 
№ 

п/п 
Назва кооперативу 

Кількість членів у 

тис. 

Річний товарооборот  

у тис ф. ст. 

1. The Co-operative Group 5,833 13,691 

2. Midlands 939 993 

3. Midcounties 631 738 

4. East of England 544 399 

5. Scottish Midland 241 394 

6. Anglia 565 349 

7. Southern 100 283 

8. Lincolnshire 187 278 

9. Channel Islands 110 168 

10. Heart of England 221 87 

11. Chelmsford Star 65 78 

12. Tamworth 16 24 

13. Radstock 7 22 

14. Penrith 25 17 

15. The Phone Co-op 8 9 

16. Wooldale 2 2 

17. Allendale 1 2 

18. Coniston 1 1 

19. Grosmont н .д. 2 

Всього 9,495 16,131 

           Джерело: [452, с. 36] 
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Дані таблиці 3.2 свідчать про те, що у сучасній Великобританії лише 

шість товарних кооперативів споживачів об’єднують навколо себе до 10 тис. 

членів і мають незначний річний товарооборот – до 10 тис. фунтів 

стерлінгів. Тільки три кооперативи за кількістю членів належать до групи 

тих, що об’єднують від 10 до 100 тис. осіб, а їх оборот складає від 17 до 78 

тис. фунтів стерлінгів. Інші 10 товарних кооперативів Сполученого 

Королівства мають значне поле членства понад 100 тис. членів-власників і 

товарооборот переважно у кілька сотень тисяч фунтів стерлінгів. Таким 

чином, наведені цифрові дані є переконливим свідченням посилення 

тенденції щодо укрупнення кооперативів, що діють у сфері кооперативної 

торгівлі Великобританії. 

Як зазначалось вище, для західноєвропейських держав на початку 

ХХІ ст. стала характерною прогресуюча тенденція проведення 

демутуалізації у великих кооперативах. Згаданий нами вище сучасний 

український економіст А.О. Пантелеймоненко визначає її як «протилежний 

процес щодо створення кооперативу (або мутуалізації – англ. 

mutualization)». Пояснюючи сутність цього процесу він, передусім, звертає 

увагу на те, що швидко зростаючі «кооперативні організації, маючи в основі 

своєї діяльності принцип «відкритих дверей» … «запрограмовані», як 

мінімум, на спробу проведення демутуалізації. Це має цілком логічне 

пояснення. Адже паралельно зі збільшенням у кооперативі кількості членів, 

усе більше «послаблюються прямі зв’язки» між ними у процесі 

самоуправління. Тим самим, усе більше порушується міжнародний 

кооперативний принцип демократичного членського контролю. А це у свою 

чергу сприяє поступовому зосередженню реальної управлінської влади в 

руках керівників (топ-менеджерів) кооперативів. Таким чином, виникає 

загроза… присвоєння певною групою осіб коштів і матеріальних благ, що 

формувались усіма членами кооперативу у продовж тривалого часу… А 

спокуса вигідно продати отримані акції… спонукає його рядових членів до 

прийняття на загальних зборах рішення на користь акціонерної форми 

власності» [148; c. 60, 63]. 
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Подібну оцінку демутуалізації дав і вищезгаданий німецький дослідник 

проблем кооперативного руху Г. Мюнкнер. На його переконання члени 

великих кооперативів, з цілком об’єктивних причин, втрачають реальну 

можливість формувати стратегію його розвитку і, безумовно, контролювати 

найманих працівників. Коментуючи останнє, вчений справедливо зазначає: 

«без ефективного контролю користувачів неподільні резерви, накопичені від 

нерозподілених надлишків поколіннями членів можуть бути використані 

для покриття неефективних витрат персоналу та його заробітної плати, або, 

у разі перетворення кооперативу у комерційну компанію, перетворюються у 

подільний капітал»
 
[382; с. 4].  

Серед тенденцій, характерних для розвитку європейської кооперативної 

торгівлі кінця ХХ – початку ХХІ ст., важливо, також, згадати 

трансформацію окремих кооперативів споживачів, а у деяких випадках і 

цілих систем, у так звані кооперативи (системи) роздрібних торгівців. Якщо 

товарні кооперативи споживачів прагнуть мінімізувати їх витрати, то мета 

кооперативів роздрібних торгівців максимізувати прибуток своїх членів-

власників. Таким чином, зауважимо, що названі види кооперативів хоч і 

діють в одній сфері – торгівлі і мають подібні завдання – вихід на прямих 

виробників чи великого оптовика, проте вони представлені різними 

соціальними групами, з абсолютно полярними інтересами (табл. 3.3). 

 
Таблиця 3.3 

Спільні та принципово відмінні характеристики товарних кооперативів 

споживачів та кооперативів роздрібних торгівців 

Чинники 
Товарні кооперативи 

споживачів 

Кооперативи роздрібних 

торгівців 

Сфера діяльності Торгівля 

Категорія власників Споживачі Дрібні торгівці 

Мета 
Мінімізація витрат членів 

при купівлі товарів 

Максимізація прибутку 

членів  у процесі реалізації 

товарів 

Завдання 
Вихід на прямих виробників чи великого оптовика для 

економії при закупівлі споживчих товарів 

     Авторська розробка. 
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З’ясувавши економічну сутність названої тенденції, згадаємо країни, у 

яких вона має місце. Серед них, учений-економіст В. Замагні, передусім 

називає Німеччину, Австрію та Угорщину [473, с. 27]. До числа 

кооперативів роздрібних торгівців належать німецька «Edeka» та «ReWe 

Group».  

На особливу увагу заслуговує процес переорієнтації цілої системи 

кооперації споживачів Угорщини у принципово нову, орієнтовану на 

економічні інтереси переважно дрібних роздрібних торгівців. Коротко 

охарактеризуємо цей процес. Як і більшість країн постсоціалістичної 

орієнтації ця країна у 1990-х роках мала одержавлену систему 

кооперативної торгівлі. Розвиток країни шляхом справжніх ринкових 

відносин показав, що вона за всіма характеристиками суттєво поступалася 

торговельним закладам приватної форми власності. Наприкінці 90-х рр. 

ХХ ст. угорська система товарної кооперації споживачів мала дві основні 

ознаки. По-перше, її товари, і передусім, за ціною не були 

конкурентоздатними на ринку. Одна з причин – старі підходи до торгівлі 

невиправдано чисельної «армії» працівників. По-друге, ті ж таки працівники 

системи (дійсні і колишні – з числа пенсіонерів) складали понад 90 відсотків 

її членів. Кількість «сторонніх» пайовиків була мізерною, в основному, 

через втрату інтересу до непривабливої кооперативної торговельної мережі. 

Ця ситуація створила унікальну можливість членам-працівникам системи 

кооперативної торгівлі скористатись створеною упродовж десятиліть 

споживачами-членами матеріально-технічною базою для формування 

системи кооперативів роздрібних торгівців. У такий спосіб, уже на початку 

2000-х років, в Угорщині почала діяти мережа магазинів під єдиним 

брендом, що тепер належить не споживачам, а дрібним підприємцям, які 

досить ефективно здійснюють торговельний бізнес.  

Подана вище інформація значною мірою стосується і України. Оскільки 

керівництво системи Укоопспілки (Укркоопспілки) після невдалих спроб 

реформування (що триває з 1990-х років) обрала саме угорську модель як 

взірець для наслідування. Проте, відмова від «кооперації споживачів» не 

повинна стати єдиним варіантом розвитку кооперативної торгівлі в Україні. 
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У світі існують інші не менш ефективні моделі, зокрема, сучасна 

американська. Так, у Сполучених Штатах Америки і Канаді за прикладом 

«Oklahoma Food Co-operative» (США) успішно створюються і функціонують 

комбіновані кооперативи, у яких поєднуються інтереси споживачів і 

виробників (переважно фермерів) [157]. 

У підсумку слід зауважити, що на межі ХХ – ХХІ ст. у Європі під 

впливом вищезгаданих факторів інституційного, людського та 

організаційно-управлінського характеру стала проявлятись низка тенденцій 

– скорочення частки кооперативної торгівлі у загальному товарообігу 

європейських країн; формування великих кооперативних груп; укрупнення 

товарних кооперативів споживачів за рахунок їх злиття; проведення 

демутуалізації у великих кооперативах; трансформація окремих 

кооперативів споживачів та їх систем у кооперативи (системи) роздрібних 

торгівців. Всі вони в тій чи іншій мірі визначають майбутнє товарних 

кооперативів споживачів, яке навряд чи зможе характеризуватись 

динамічним розвитком у найближчій перспективі.  

Це можна пояснити тим, що кооперативна торгівля зародилась понад 

півтора століття тому як засіб «виживання» малозабезпечених споживачів. 

Досить низький рівень життя переважної більшості населення, навіть 

провідних європейських країн, тривалий час (до 1970-х рр.) стимулював 

пересічних громадян бути членами товарних кооперативів. Покращення 

добробуту викликало інертність членів-співвласників щодо управління і 

контролю в кооперативах. Поряд з цим посилився вплив найманих 

менеджерів на формування їх внутрішньої політики, що, як правило, не була 

спрямована на розвиток кооперативного потенціалу. Стало типовим значне 

відставання закладів кооперативної торгівлі від стрімко зростаючих 

торговельних технологій приватних коменційних фірм. А це, у свою чергу, 

стимулювало перехід вибагливого споживача «до рук»  торговельного 

бізнесу. Зміна ситуації є цілком можливою лише за умови всебічної 

модернізації кооперативної торгівлі та активної співпраці кооператорів 

європейських країн рівні Єврокоопу та інших міжнародних кооперативних 

організацій.     
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3.2. Місце та роль фінансових і нефінансових кооперативів 

споживачів у економіці європейських держав 

 

Так само як і на початок свого існування, фінансові кооперативи 

(кредитні та страхові) і на межі ХХ-ХХІ століття залишились важливим 

інструментом забезпечення відповідних потреб споживачів. Так, в одному із 

звітів Європейської асоціації кооперативних банків (EACB) 

підкреслювалось, що вони беруть активну участь «в житті і розвитку своїх 

місцевих громад»
 

[259]. Кредитні кооперативи посіли чільне місце на 

європейському ринку фінансових послуг. Більшість західноєвропейських 

кредитних кооперативів усупереч періодичним потрясінням на фінансовому 

ринку демонструють свою ефективність і нарощують потенціал. За даними 

вищезгаданої EACB, на початок 2012 року в європейських країнах діяло 4 

тис. локальних кооперативних банки з 6,5 тис. офісів. У цей період вони 

обслуговували 50 млн членів і понад 181 млн клієнтів. У банківському 

кооперативному секторі було задіяно 777,5 тис. співробітників. При цьому, 

упродовж тривалого проміжку часу середня частка ринку, охопленого 

діяльністю кооперативних банків становила близько 20% (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 

Показники розвитку кооперативних банків Європи  

протягом 2002-2014 рр. 

Показник 
Роки 

2002 2007 2010 2012 2014 

Місцевих та регіональних кооперативних 

банків 
4834 4414 3874 4000 2870 

Філій кооперативних банків 51300 62328 66000 65000 5877 

Членів, млн 37 45 50 50 56 

Клієнтів, млн 106 139 181 181 205,1 

Співробітників н.д. 722361 777000 777500 н.д. 

Активи, млрд н.д. н.д. 565 400 509 

Охоплено населення, % 10 10 10 10 18,1 

Частка ринку, % 20 20 20 20 21 

        Складено на основі: [259; 313; 340, с. 31; 473; 563]. 

 



166 

 

Зведені дані (табл. 3.4), свідчать про те, що за десять років – протягом 

2002-2012 рр., кількість місцевих та регіональних кооперативних банків 

суттєвих змін не зазнала. Відповідно сталою є частка населення, охопленого 

діяльністю названих банків (10 %) та частка ринку (20 %). Подана 

інформація дає підстави зробити висновок про те, що у результаті 

укрупнення кооперативних банків шляхом приєднання «проблемних» банків 

до фінансово стабільних, проявилася тенденція перетворення перших з них 

на філії других. Так, якщо протягом 2002-2012 рр. кількість кооперативних 

банків зменшилась з 4834 до 4000, то у той самий час число відділень 

суттєво збільшилось – з 51,3 до 65 тисяч. 

Переконливим індикатором надійності кооперативних банків стала 

світова фінансова криза, що почалась у 2008 році. У черговий раз ці 

кредитні кооперативи довели, що вони як і раніше є «народними» банками. 

Останнє підтверджується тим, що за період кризи кооперативні банки 

знизити обсяг кредитного портфелю менше, ніж комерційні. Так, у 2012 

році кредитування кооперативних банків в Європі зросло у середньому на 

1,3%. У 2013 році загальний показник суми наданих кооперативними 

банками кредитів характеризується незначним зниженням – на 0,2 %, в той 

час як у цілому по банківському сектору в цілому відбулося зниження на 

4,1 % [441]. Динаміку частки кредитів і депозитів кооперативних банків 

серед банківських установ Європи у період 2006-2010 рр. демонструє 

рисунок 3.4 [374, с. 14] 
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       Рис. 3.4. Дані про частку кредитів і депозитів кооперативних банків 

серед банківських установ Європи у період 2006-2010 рр. 

       Джерело: [374, с. 14]. 
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Дані рисунка 3.4 свідчать про те, що у докризовий період з 2006 по 

2008 року частка депозитів кооперативних банків країн Європи при 

загальній тенденції до зростання суттєво не змінилась (з 20 до 22 %). Проте, 

частка кредитного портфеля суттєво збільшилась – з 18 до 28 %. Щодо 

кризового періоду зауважимо, що у 2010 р. ситуація з депозитами 

стабілізувалась. Дещо нестабільною продовжує залишатись частка кредитів 

кооперативних банків.  

Підтвердженням довіри населення до кооперативних кредитно-

фінансових установ у період світової фінансово-економічної кризи є дані 

рисунка Ж.1 (додаток Ж). Названий рисунок демонструє плавне зростання 

частки депозитів кооперативних банків. Це стосується більшості провідних 

країн Євросоюзу, за виключенням Нідерландів (зниження з 40 до 37 %).  

З’ясуємо основні причини фінансової стійкості банків названого типу. 

У зв’язку з цим, заслуговує на увагу експертна оцінка ситуації у 

кооперативно-банківському секторі країн Європи І.Л. Бубнова. Він, зокрема 

справедливо зазначає: «кооперативні банки у своїй діяльності застосовують 

менш ризикову стратегію, ніж банки інших організаційних форм; 

кооперативні банки більш стабільні у порівнянні з комерційними банками в 

силу їх високої капіталізації і стійкості ресурсної бази; невеликі комерційні 

банки в своїй діяльності схильні до більш високих ризиків, ніж аналогічні за 

величиною кооперативні кредитні організації; більша відносна частка 

кооперативних банків серед фінансових інститутів підвищує стабільність 

банківської системи у цілому; високий рівень присутності кооперативних 

банків сприяє очищенню банківської системи від неефективних 

комерційних банків. 

Зауважимо, що зазначені вище висновки були зроблені на основі 

використання в ході дослідження економіко-математичних прийомів і, 

очевидно, що деякі параметри діяльності організацій кооперативного 

кредиту не могли бути враховані тому, що вони не піддаються формалізації. 

До таких параметрів, насамперед, потрібно віднести системність у 

діяльності кредитних кооперативів, що на іншій мові ще називають 

«кооперативними банківськими мережами».  
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Наявність системи, виступаючи унікальною властивістю тільки 

кооперативних інститутів, дозволяє: по-перше, оптимізувати фінансові 

потоки в її ланках, не допускаючи утворення, як надлишків, так і дефіциту 

грошових коштів; по-друге, розподіляти ризики між учасниками у 

залежності від обсягу, виду та характеру операцій; по-третє, знижувати 

економічно необґрунтовані витрати учасників; по-четверте, розширювати 

набір операцій, як в залученні, так і розміщенні коштів; по-п’яте, захищати 

учасників від негативного зовнішнього впливу»
 
[20]. 

В умовах фінансово-економічної кризи важливим чинником для 

збереження фінансової стабільності і довіри з боку населення є 

взаємовигідна співпраця між провідними європейськими кооперативними 

банківськими системами. Так, за інформацією агентства Франс Прес, з 

посиланням на заяву групи Credit Agricole, у жовтні 2008 р. вісьмома 

системними кооперативними банками, зокрема, французьким Credit 

Agricole, німецьким DZ Bank, італійським ICCREA, фінський Pohjola, 

нідерландським Rabobank, австрійським Raiffeisen Zentralbank, 

швейцарським Raiffeisen Switzerland та іспанським Banco Cooperativo було 

укладено угоду про взаємокредитування.      

Банки-члени новоствореної організації Unico на ці потреби виділили 15 

млрд євро. Створений європейськими кооперативними банками фонд 

відкрив можливість у разі потреби користуватися спеціальними 

трьохмісячними кредитними лініями. У такий спосіб національні 

кооперативні банківські системи захистили 110 млн об’єднаних навколо них 

осіб [33]. 

В умовах світової фінансово-економічної кризи експерти згаданої вище 

агенції Олівера Вімана, рекомендують кооперативним банкам найбільш 

повно використовувати свій кооперативний потенціал, можливості і 

переваги міжнародного співробітництва, і послідовно здійснювати 

капіталізацію. Чітко слідуючи таким курсом, європейські кооперативні 

банки можуть бути високоефективними, фінансово стійкими, а разом з тим і 

близькими до населення [328]. 
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Як зазначалося у попередньому розділі, крім кооперативних банків, що 

мають більше, ніж півтора вікову історію, у сучасних країнах Європи з 

1960-х років функціонують кредитні спілки (Credit Union). Перша кредитна 

спілка була заснована в 1964 році у Великобританії (Північний район 

Лондона). Вони є однією із форм кредитних кооперативів, що діють на 

некомерційній основі і, як правило, звільнені від сплати податку на 

прибуток. Вони, у порівнянні з банками, є невеликими інститутами 

фінансової самодопомоги населення і орієнтовані на надання 

незабезпеченим особам споживчих кредитів.  

Сьогодні рух кредитних спілок поширений по всьому світу. Їх кількість 

у цілому складає 57 тис. Діють кредитні спідки в 103 країнах, зокрема, у 

ряді європейських країн, включаючи Ірландію, Румунію, Польщу, 

Великобританію, Македонію, а також більшість пострадянських країн. 

Серед них Білорусь, Естонія, Росія, Україна (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 

Дані щодо кількості кредитних спілок та їх членів 

 країн Європи станом на 1.12.2014 року 

Країна 

Загальна кількість кредит- 

них спілок 
Кількістьть членів 

Роки 

2004  2014 

Білорусь 13 6 500 

Велико-

британія 
573 65 1,197,292 

Естонія н.д. 22 5,627 

Ірландія 621 479 3,300,000 

Македонія 1 1 7,838 

Польща 83 52 2,192,287 

Росія 212 250 330,481 

Румунія  3455 20 65,938 

Україна 698 589 821,600 

Всього в 

Європі 
5800 2,318 8,259,868 

        

        * - країни Європи кредитні спілки яких не є членами WOCCU 

       Складено на основі: [342; 433]. 
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Кредитні спілки роблять важливий внесок у підвищення життєвого 

рівня населення названих країн Європи, шляхом здійснення фінансової 

підтримки тисяч громад і більш 7 млн європейських домогосподарств [294]. 

Кредитні спілки є типовими кооперативними кредитно-фінансовими 

установами, орієнтованими на споживче кредитування їхніх членів-

власників. Враховуючи важливість названої функції кредитних спілок, у 

травні 2008 року Європарламент затвердив спеціальну Директиву ЄС щодо 

споживчого кредиту – «Consumer Credit Directive». Вона не тільки 

передбачає ліцензування такого роду кредитної діяльності, а й значною 

мірою, спрощує відповідні процедури, чим сприяє розвитку споживчого 

кредитування [275]. При цьому слід зауважити, що у країнах Європейського 

Союзу споживчі кредити у кредитному портфелі кредитних спілок 

складають від 60 до 95 %. Не є виключенням і Україна, де цей показник 

досягає 71,3 % [58].  

Розгорнуту картину щодо інших з основних показників кредитних 

спілок подано у зведеній таблиці (додаток З). Подана таблиця (табл. З.1, 

додаток З) переконливо свідчить про те, що у Великобританії та Ірландії 

кредитні спілки є відносно великими кредитно-фінансовими установами, що 

налічують по кілька тисяч членів (у середньому відповідно 3,2 та 6,8 тис.)
 

[433]. Середній розмір кредитного портфеля кредитних спілок Сполученого 

Королівства складає понад 3 млн дол. США, а Ірландії – більші, ніж 

12,5 млн дол. США. 

Щодо країн Центральної Європи і СНД слід зауважити, що більшість 

кредитних спілок у них дуже малі «общинні» організації (діють у межах 

певної громади або спільноти), і об’єднують у середньому приблизно 400 

членів. При цьому, середній розмір кредитного портфеля у цих кредитних 

спілках менший, ніж 100 тис. дол. США [319; 433].  

За десятирічний період з 2004 по 2014 рік у європейському кредитно-

кооперативному русі відбулись суттєві зміни. Так, у багатьох країнах 

Європи (Білорусі, Великобританії, Ірландії, Польщі, Румунії, Україні) 
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значно скоротилась кількість кредитних спілок. При цьому зауважимо, що 

це скорочення не має однорідних причин. Якщо у Білорусі, Ірландії та 

Румунії воно призвело до суттєвої втрати зайнятої частки ринку, то у 

Великобританії,Польщі й Україні – до її розширення (з 0,98 до 3, з 4,32 до 

8,1 та з 2,41 до 2,6 відповідно).  

Причину тенденції щодо суттєвого зменшення кількості кредитних 

спілок у Білорусі, Румунії та Україні не слід шукати в укрупненні (злитті) 

окремих кредитних спілок, як це відбулося у Великобританії й Ірландії. 

Скоріше всього вона криється у недосконалому державному регулюванні 

кредитно-кооперативного сектору. Передусім це стосується недосконалості 

його правового забезпечення, що приводить до фінансових зловживань у 

деяких керівників окремих кредитних спілок. У свою чергу, це неминуче 

приводить до погіршення економічних показників і закриття таких 

кредитних кооперативів. Покращення ситуації у кредитно-кооперативному 

секторі Румунії цілком логічно можна очікувати із зміцненням позицій 

країни у Європейському Союзі. 

У той же час у Латвії, Литві та Росії спостерігається певне зростання 

кількості кредитних спілок. Значною мірою це пов’язано з дією у цих 

країнах іноземних проектів технічної допомоги. У Литві і Росії кількісне 

зростання кредитних спілок цілком закономірно зумовлене розширенням 

частки охопленого ними ринку.  

Крім цього, слід звернути увагу на те, що кредитні спілки за спектром 

фінансових послуг значно поступаються кооперативним банкам. Передусім, 

за рівнем впровадження новітніх технологій, які для більшості з них є 

малодоступними через свою витратність. Наочним прикладом є відсутність 

у більшості з них доступу до електронних платіжних системи, за допомогою 

яких можна здійснювати розрахунок за товари та послуги у всесвітній 

мережі Інтернет. Так, Всесвітньою Радою Кредитних Спілок (WOCCU) було 

проведено спеціальне дослідження у 60 країнах світу. Згідно з його 

результатами, серед дванадцяти європейських країн (табл. 3.6), де діють 
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кредитні спілки лише Великобританія та Польща мають прямий доступ до 

платіжних і розрахункових систем.       

Таблиця 3.6 

Країни Європи кредитні спілки яких мають прямий доступ  

до платіжних і розрахункових систем 

Країна 

Наявність прямого доступу до платіжних і 

розрахункових систем 

Так Ні 

Великобританія +  

Естонія  - 

Естонія  - 

Ірландія  - 

Латвія  - 

Латвія  - 

Македонія  - 

Молдова  - 

Польща +  

Росія  - 

Румунія  - 

Україна  - 

Всього 2 9 

        Джерело: [292, с. 11]. 

 
Подана вище таблиця (табл. 3.6) свідчить про те, що кредитні спілки 

України, як і переважної більшості країн Європи (за виключенням 

Великобританії та Польщі), не мають прямого доступу до платіжних і 

розрахункових систем, що забезпечують можливість здійснювати готівкові 

та безготівкові послуги через платіжні карти Visa і MasterCard. Проте, це не 

єдиний недолік української кредитно-кооперативної системи. Їй, передусім, 

бракує широкого спектру фінансових послуг, суттєве розширення якого 

можливе за умови творчого використання зарубіжного досвіду. Так, на 

думку Л.І.  Бабидорич (з якою можна цілком погодитись), застосовуючи 

досягнення кредитних спілок Великобританії, шляхом співпраці з мережею 

поштових відділень, кредитні спілки України можуть розширити коло 

членів, при цьому надаючи їм такі послуги: «оформлення доступного 

споживчого кредиту із можливістю сплати процентів у відділеннях 

Укрпошти; оформлення ощадних вкладів із можливістю доставки відсотків 
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за ними додому через працівників поштамту (листонош); оплата 

комунальних послуг; здійснення грошових переказів за Міжнародними 

платіжними системами»
 
[6]. 

При цьому суттєвим доповненням до зазначеного вище може стати і 

польський досвід щодо оформлення на добровільній основі індивідуального 

пенсійного рахунку із забезпеченням додаткових переваг та без сплати будь-

яких податків [6]. Це дозволить вітчизняним кредитним спілкам стати 

«повноцінними учасниками ринку фінансових послуг…» [6]. Для 

ефективної та стабільної діяльності українських кредитних спілок не менш 

важливо всіляко стимулювати підвищення рівня фінансової грамотності 

населення, що дозволить уникнути шахрайства з боку псевдокредитних 

спілок [6]. 

Віддаючи належне значенню кредитних кооперативів для споживачів 

фінансових послуг зауважимо, що для них надзвичайно важливими є і 

страхові послуги, що у зарубіжних країнах надаються товариствами 

взаємного страхування та страховими кооперативами. Кооперативний 

сектор на ринку страхових послуг є серйозною альтернативою 

комерційному страховому бізнесу. За даними Міжнародного 

Кооперативного Альянсу та Міжнародної кооперативної федерації 

убезпечення та взаємодопомоги (ICMIF) названий сектор страхування за 

останні п’ять років став найбільш швидкозростаючим на світовому ринку 

страхування. Його суттєво активізувала світова фінансова криза, в умовах 

якої споживачі фінансових послуг шукають надійного захисту своїх 

інтересів у кооперативних формах взаємодопомоги [384]. 

  На основі кооперативного принципу взаємодопомоги в Європі діють 

не тільки товариства взаємного страхування (Mutual Insurance Company), а 

також страхові кооперативи (insurance cooperatives). До товариств взаємного 

страхування можна віднести і «дружні товариства» (Friendly Societies) та 

«організації страхової взаємодопомоги» (l’organisation de la reconnaissance 

mutuelle; Франція) [205, c. 67]. 
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У січні 2013 року Європейський парламент провів дослідження 

взаємних товариств, що спеціалізуються на кооперативних фінансових 

послугах. У результаті було встановлено, що товариства взаємного 

страхування представляють дві третини страховиків Європи і є досить 

популярними серед населення [383, c. 41]. Станом на 2012 рік у країнах ЄС 

діяло близько 3 тис. товариств взаємного страхування та страхових 

кооперативів, що охоплювали своїми послугами 29,6 % страхового ринку 

Європейського Союзу. Їх учасниками було 325 млн осіб, а сумарний 

страховий фонд складав 323 млрд євро. Функціонування кооперативно-

страхового сектору забезпечували 350 тис працівників [372].  

При цьому, до сімки найбільш активних країн ЄС за кількістю 

товариств взаємного страхування та страхових кооперативів у 2013 році 

входили Великобританія, Іспанія, Італія, Нідерланди, Німеччина, Фінляндія 

і Франція (табл. 3.7). 

Таблиця 3.7 

Дані про країни Європейського Союзу з найбільш розвинутим  

сектором кооперативного страхування (станом на 2013 рік) 

Країна 

Кількість товариств взаємного 

страхування та страхових 

кооперативів 

Сума загального кооперативного 

страхового фонду, в млн дол. 

США 

Німеччина 1135 107358 

Франція 587 137533 

Іспанія 472 25998 

Великобританія 80 24846 

Фінляндія 70 19157 

Нідерланди 65 49066 

Італія 10 38735 

        Джерело: [336; c. 30]. 

 
Також слід зауважити, що серед країн Європейського Союзу до 

п’ятірки з найбільшою часткою сектору кооперативного страхування на 

ринку страхових послуг належать Фінляндія (73 %), Австрія (60 %), 

Німеччина (44 %), Данія (42) та Франція і Словаччина (по 39 %). Менше 
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10 % ринку страхових послуг охоплюють Польща (6 %), Великобританія 

(5 %), Греція (4 %), Португалія (3 %) та Ірландія (2 %) [449, c. 58]. 

Окремі з товариств взаємного страхування та страхові кооперативи є 

потужними фінансовими установами (додаток К). Наприклад, товариство 

«Harmonie Mutuelle», що було створене у грудні 2012 року, в результаті 

злиття п’яти французьких товариств взаємного страхування, охоплює своїми 

послугами понад 4,5 млн осіб [383, c. 41]. При цьому шість європейських 

товариств взаємного страхування та страхових кооперативів входять до 

категорії «Топ-15», що визначається Міжнародним Кооперативним 

Альянсом (табл. 3.8).  

Таблиця 3.8 

Товариства взаємного страхування та страхові кооперативи, що входять до 

категорії «Топ-15» за рейтингом Міжнародного Кооперативного Альянсу 

Назва кооперативу чи товариства Країна 
Прибуток за 2011 рік, 

млрд дол. США 

Nationwide Великобританія 28,42 

Achmea B.V. Нідерланди 27,35 

Mapfre Іспанія 27,28 

Covea Франція 19,98 

Groupama Франція 19,37 

R+V Versicherung AG Німеччина 15,77 

        Джерело: [453, c. 41] 

 

До найбільш поширених видів послуг кооперативно-страхових установ 

орієнтованих на потреби споживачів є основні (стандартні) та додаткові 

схеми соціального страхування. 

До перших належить страхування життєвих ризиків, пов’язаних з 

виникненням проблем зі здоров’ям, старінням, нещасними випадками, 

втратою роботи, виходом на пенсію та інвалідністю. До других – послуги, 

орієнтовані на конкретну людину. Вони можуть включати в себе 

«індивідуальні страхові пакети», наприклад, покриття боргових зобов’язань  

[449, c. 43]. 

При цьому чи не основною послугою товариств взаємного страхування 

та страхових кооперативів є страхування здоров’я, що, передусім, 
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втілюється у медичному страхуванні. В окремих країнах Європейського 

Союзу через сектор кооперативного страхування держава реалізує проекти 

обов’язкового страхування громадян (табл. 3.9).    

Таблиця 3.9 

Роль кооперативного сектору у медичному страхуванні 

країн Європейського Союзу   

Група країн Країни 
Участь у медичному 

страхуванні 

A Греція 
участь лише обов’язковому 

медичному страхуванні 

B Бельгія, Нідерланди 

участь у обов’язковому і 

добровільному медичному 

страхуванні 

C 

Австрія, Великобританія, Данія, Естонія, 

Італія, Люксембург, Мальта, Німеччина, 

Польща, Португалія, Словенія, Угорщина, 

Фінляндія, Франція, Швеція 

участь лише у 

добровільному медичному 

страхуванні 

D Болгарія, Ірландія, Латвія, Румунія 
не беруть участі у 

медичному страхуванні 

        Джерело: [449, с. 27] 

Узагальнені дані (табл. 3.9) свідчать про те, що товариства взаємного 

страхування та страхові кооперативи переважної більшості країн ЄС у тій чи 

іншій мірі беруть участь у медичному страхуванні своїх членів-

співвласників. Разом з тим, слід зауважити, що кооперативно-страховий 

сектор Болгарії, Ірландії, Латвії, Румунії не має на меті медичного 

страхування [449, с. 27]. Загалом же за підрахунками Єврокомісії 

некомерційним медичним страхуванням охоплено понад 120 млн осіб або 

50 % ринку страхування здоров’я та 19 % ринку страхування життя [205]. 

Щодо наявності кооперативного страхування в сучасній Україні, слід 

зауважити, що воно має достатню нормативно-правову базу. Так, зокрема, 

статтею 14 Закону України «Про страхування» (прийнятий 07.03.1996 р.; нова 

редакція 01.04.2015 р.) передбачено організацію товариств взаємного 

страхування. У названій статті зазначається: «Фізичні  особи  та  юридичні 

особи з метою страхового захисту своїх майнових інтересів можуть 

створювати товариства взаємного страхування в порядку і на умовах,  

визначених законодавством України» [187]. Крім цього, зауважимо, що ще 

1 лютого 1997 р. Кабінетом Міністрів України було затверджено 
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«Тимчасове положення про товариство взаємного страхування» [207]. 

Проте, незважаючи на цілком достатні правові основи для розвитку 

кооперативного сектору на вітчизняному ринку страхових послуг, на 

сьогодні він фактично залишається несформованим.  

У незалежній Україні офіційно функціонувало лише два товариства 

взаємного страхування та дві філії. Зокрема, Закрите акціонерне товариство 

взаємного страхування «Наша справа», Страхове відкрите акціонерне 

товариство Київський регіональний фонд взаємного страхування 

«Промислова Україна», Філія АСТ Промислова Україна Міжнародний 

християнський фонд взаємного страхування Філія Товариство взаємного 

страхування підприємств місцевої промисловості Укрмісцевпром. Всі вони 

були зареєстровані в період 1995-1997 років, але на даний момент вони 

припинили своє функціонування. За період свого функціонування вони 

здійснювали лише страхування майна господарських організацій, тобто 

жодна з цих організацій не займалася особистим страхування фізичних осіб 

[63]. 

Оцінюючи таку ситуацію зазначимо, що причину відсутності сектору 

кооперативного страхування на ринку страхових послуг в Україні ми 

вбачаємо, передусім, у відсутності поінформованості широкого загалу 

населення про переваги організацій кооперативної самодопомоги населення. 

Ми цілком поділяємо току зору згаданих вище вчених В. Здоренко та 

І. Тимошенка щодо перспективності розвитку кооперативного страхування в 

Україні [63; 205, c. 67] і вбачаємо можливість його започаткування у 

виробленні на основі кращого зарубіжного досвіду послідовної державної 

політики щодо пропаганди переваг кооперативних форм страхування та 

залучення населення через кооперативні організації до реалізації 

національних програм щодо медичного страхування, пенсійного 

забезпечення, інвестиційних проектів  тощо. 
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3.3. Участь загальноєвропейських кооперативних організацій у 

розбудові сектору кооперативів споживачів в Україні 

 

Широкий спектр споживчих проблем, обумовлених різноманітними 

чинниками соціально-економічного характеру, кризовими явищами, 

нестабільністю ринку житла, демографічною ситуацією тощо, стимулює 

населення європейських країн до участі не тільки у товарних та фінансових 

кооперативах, а й у кооперативах інших видів, зокрема: житлових, 

енергетичних, медичних, освітніх (у тому числі по догляду за дітьми), 

інформаційно-технологічних та інших [254, с. 8]. Враховуючи 

різноплановість спеціалізації існуючих нефінансових кооперативів 

споживачів, нижче ми зупинимось лише на загальній характеристиці 

сучасного розвитку найбільш поширених із них. 

Першість серед названої групи кооперативів посідає житлова 

кооперація, що успішно розвивається у багатьох країнах Європи з початку 

ХХ століття. Вона як і раніше представлена житлово-будівельними, 

житлово-орендними та житлово-експлуатаційними кооперативами 

(табл. 3.10). 

Таблиця 3.10 

Дані щодо населення та розміру житлового фонду  

(у розрізі окремих країн Європи) 

Країна 
Кількість населення, 

млн 

Кількість житла, 

млн 

Австрія 8,4 4,2 

Бельгія 11,2 5,0 

Болгарія 7,4 3,9 

Великобританія 63,4 27,1 

Греція 11,3 6,4 

Данія 5,4 2,8 

Естонія 1,3 0,65 

Ірландія 4,6 1,9 

Іспанія 45,2 25,1 

Італія 61,3 30,0 

Німеччина 80,8 40,1 

Норвегія 5,1 2,4 

Польща 38,2 13,3 

Португалія 11,0 5,9 
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Продовження табл. 3.10 
Словаччина 5,4 2,0 

Угорщина 9,9 4,3 

Франція 65,1 31,2 

Чехія 10,5 4,0 

Швейцарія 7,6 4,0 

Швеція 9,4 4,5 

 
      Складено на основі: [450; 399] 

 

Частку кооперативного житла у розрізі окремих країн Європи в їх 

загальному житловому фонді демонструє таблиця Л.1 (додаток Л). 

У першій п’ятірці за названим показником (додаток Л) знаходяться 

Естонія (60 %), Австрія (18 %), Польща (16,2 %), Норвегія (15 %), 

Німеччина та Чехія (близько 10 %). Найменшою серед представлених у 

таблиці Л.1 (додаток Л) країн Євросоюзу є частка житлової кооперації у 

Ірландії (0,5 %), Угорщині та Франції (по 1 %). При цьому слід зауважити, 

що в інших країнах Європи, у тому числі і державах пострадянського 

простору (Україна, Росія та Білорусія), житлова кооперація має зовсім 

незначний відсоток – менше 0,5 %. 

У більшості країн ЄС, незважаючи на негативні наслідки світової 

фінансово-економічної кризи, житлові кооперативи допомагають своїм 

членам суттєво скоротити витрати, пов’язані із забезпечення якісним 

житлом. Ця економія складає від 10 до 30 %, у порівнянні з тими цінами, що 

пропонують комерційні фірми [450, с. 33]. Сучасна житлова кооперація має 

й інші важливі переваги. До них сучасний український дослідник 

О.Ю. Литвин відносить такі: «Кооперативи діють значно ефективніше, ніж 

муніципальні житлові компанії; окремі з них пропонують ряд послуг для 

людей похилого віку, організовують дитячі садки; є носіями інновацій, 

спрямованих на підвищення якості життя населення (впроваджують нові 

технології щодо збереження енергії); не залежать від державних субсидій» 

[118, с. 68]. Разом з тим, цьому виду кооперації притаманний і суттєвий 

недолік, на якому акцентує згаданий учений, житлові кооперативи 



180 

 

«переживають процес «старіння членської бази» (у кожному четвертому ЖК 

понад 50% членів у віці старше 60 років)» [118, с. 68]. 

З огляду на зазначені обставини, можна погодитись з О.Ю. Литвином, 

що зарубіжний досвід названого виду кооперації споживачів та 

кооперативних організацій, що фінансують кооперативне будівництво 

викликає не тільки науковий, а й значний практичний інтерес, і може бути 

врахований в українській кооперативній практиці. Так, з практичної точки 

зору привертає увагу той факт, що на початку 90-х років ХХ ст. у Чехії, 

Угорщині, Словаччині при організаційній та фінансовій підтримці 

австрійських і німецьких будівельно-ощадних кас, було започатковано 

аналогічні інститути, успішній діяльності яких не завадили ні інфляція, ні 

фінансово-економічна криза [118, с. 75]. За допомогою названих кас, 

кооперативний житловий фонд набув стрімкого розвитку. Причина успіху 

полягає у тому, що участь населення у будівельно-ощадних касах у якості 

членів є вигідною, так як створює можливість фізичним особам, забезпечити 

себе житлом за цінами нижче середньоринкових.  

На прикладі Чехії розкриємо механізм їхньої діяльності. О.Ю. Литвин 

так описує механізм їхньої діяльності: «Обсяг коштів, який учасник каси 

планує накопичити на своєму рахунку, визначається ним самостійно. 

Отримані контрактні кошти можуть використовуватись на фінансування 

різних житлових потреб. Передбачено, що учасниками каси можуть бути всі 

члени сім’ї громадянина, який здійснює накопичення. Будівельно-ощадні 

каси сплачують учасникам 4 % річних за депозитами, а кредитування 

здійснюють за ставкою 6 % річних. Мінімальний період заощаджень для 

отримання позики на житло (за умови накопичення 50 % від контрактної 

суми) становить 5 років. За умови здійснення річних накопичень 

позичальник отримує державну премію – 25 % від суми заощаджень… 

Таким чином, вирішення житлової проблеми у Чехії відбувається за 

рахунок… потужної державної підтримки у вигляді державних дотацій…» 

[118, с. 76-78]. Цілком очевидно, що описаний вище механізм може бути 

основою для реалізації «Концепції розвитку житлової кооперації та 
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запровадження житлових будівельно-ощадних кас в Україні», схваленої 

Кабінету Міністрів України ще 17 лютого 2010 року [81].  

Такі каси, за умови цільової державної підтримки, можуть значною 

мірою сприяти вирішенню проблеми придбання громадянами України 

відносно недорогого житла на вторинному ринку. Враховуючи досвід Чехії, 

механізм формування необхідної на придбання житла суми може бути 

таким: 50 % від вартості житла – власні кошти особи-члена, внесені на 5 

років до будівельно-ощадної каси у формі депозиту, 40 % – кредит, взятий у 

касі, а ще 10 % – державна цільова фінансова допомога (кошти можуть бути 

надані в рамках проекту зарубіжної технічної допомоги). Розміри процених 

ставок на депозити і кредити будівельно-ощадної каси має регулювати 

держава, і, при цьому, вони мають бути суттєво нижчими, ніж у інших 

фінансово-кредитних установах. 

Поряд із житловою кооперацією провідне місце серед кооперативів 

споживачів сьогодні належить енергетичним кооперативам [438, с. 106]. 

Причини стрімкого розвитку кооперативів названого виду, європейські 

спеціалісти в галузі енергетики пов’язують, передусім, з широкою 

ініціативою пересічних громадян, які прагнуть до «децентралізації 

енергетичних послуг», що у багатьох державах Європи зосереджені в руках 

кількох фірм [310]. Така ситуація стала наслідком запровадження на початку 

1990-х років багатьма європейськими країнами неоліберальної політики, що 

передбачала практично повну відмову від державного регулювання 

енергетичного ринку, і перехід до стрімкого процесу приватизації.  

Стимулюючими чинниками активізації енергетичних кооперативів у 

промислово розвинених країнах Європи на початок ХХІ ст. стали державна 

політика підтримки «екологічної енергетики» та численні технологічні 

розробки у галузі поновлюваних джерел енергії, що стали прямим 

результатом соціально-екологічних рухів прогресивного населення. В одній 

тільки Німеччині 656 енергетичних кооперативів були створені у період між 

2005 і 2013 рр., а громадяни Великобританії у період між 2008 і 2012 роками 

організували більше 30 таких кооперативів. Станом на початок 2014 року в 

Європі функціонувало близько 3 тис. енергетичних кооперативів, з них 
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майже 80 відсотків діяли у Німеччині та Данії [438, с. 105]. Такі кооперативи 

використовують найрізноманітніші джерела енергії, зокрема біомасу, вітер, 

сонячну енергію, геотермальні джерела, гідроресурси, природний газ тощо. 

Економічна перевага енергетичних кооперативів полягає в тому, що 

особи – члени кооперативу поділяють між собою витрати, ризики та 

обов’язки капіталомістких проектів, які вони профінансувати не взмозі. 

Організувавши такий кооператив, члени-співвласники кооперативу 

поділяють економічні вигоди від вироблюваної електроенергії та / або тепла. 

Серед енергетичних кооперативів, що функціонують у Європі сьогодні 

фахівці виділяють чотири групи: з виробництва і реалізації електроенергії; 

самозабезпечення членів виробленої енергією; поєднання продажів і 

споживання електроенергії членами; з організації додаткових сервісів, 

пов’язаних виробництвом енергії (опалення будинків, теплиць, 

консультування тощо) [438, с. 108]. Таким чином, значну частину 

енергетичних кооперативів можна віднести до категорії кооперативів 

споживачів. На нашу думку, слід виділити й п’яту групу – 

багатофункціональні енергетичні кооперативи. 

До такої групи можна віднести німецький кооператив під назвою 

«Energiegesellschafter eG», організований 16 червня 2009 року жителями 

містечка Люнен, що неподалік від міста Монстер. Названий кооператив 

об’єднав навколо себе 64 особи (фізичні та юридичні). Згідно статуту, 

метою названого кооперативу є: а) встановлення та підтримання об’єктів 

для генерації відновлюваної енергії, зокрема, сонячної та вітрової, а також 

біомаси та геотермальних установок; б) виробництво, імпорт і розподіл усіх 

видів поновлюваних джерел енергії серед членів кооперативу; в) продаж 

енергії, виробленої у вигляді електрики і / або тепла шляхом укладення 

відповідних контрактів; г) спільне придбання обладнання для виробництва 

поновлюваних джерел енергії для членів; д) консультаційна підтримка з 

питань відновлюваних джерел енергії; е) організація і участь у науково-

дослідних та експериментальних проектів регіонального значення. 

Крім енергетичних послуг статут кооперативу «Energiegesellschafter 

eG» передбачає забезпечення членів необхідними товарами через власні 
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магазини. З цією метою, кооператив разом з іншими компаніями, може 

брати участь у створенні допоміжних установ [304]. 

Та незважаючи на широкий спектр послуг, передбачених статутом, 

діяльність кооперативу було розпочато з придбання і введення в 

експлуатацію сонячної установки.  При цьому слід зауважити, що 40 % 

витрат було покрито за рахунок членських внесків. Іншу частину – 

профінансовано коштами, взятими в кредит у місцевому банку. Виробнича 

потужність придбаної кооперативом сонячної електростанції складає 24000-

30000 кВт електроенергії на рік. Цього достатньо для переведення на 

автономне енергозабезпечення до 10-и середніх домогосподарств. 

Особливістю такої електростанції є те, що її сонячні батареї здатні 

виробляти електроенергію і при слабкому освітленні [149, c. 40]. 

Загалом Німеччина є європейським лідером у галузі кооперативної 

енергетики. За даними німецького національного агентства поновлюваних 

джерел енергії, на початок 2015 року у цій країні діяло 888 кооперативів для 

виробництва «децентралізованої» енергії. Навколо них об’єднано близько 

200 тис. членів [434]. Показово, що протягом 2014 року було засновано 

близько 150 нових енергетичних кооперативів [337, c. 592]. 

Значний успіх енергетичної кооперації Німеччини обумовлює 

підтримка ініціатив пересічних громадян з боку муніципалітетів та 

кооперативних банків (в якості членів або партнерів; рис. 3.5).  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
        Рис. 3.5. Схема взаємовідносин енергетичного кооперативу з місцевим 

муніципалітетом та кооперативним банком 
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Коментуючи рисунок 3.5 слід зауважити, що муніципалітети, прагнучи 

залучити місцеві громади до національних та регіональних проектів 

самозабезпечення населення поновлюваними джерелами енергії, часто 

реалізують цілий комплекс заходів. Зокрема, це цільове фінансування 

кооперативів за рахунок коштів з місцевих бюджетів, організація 

консультування та спеціального навчання тощо. У свою чергу кооперативні 

банки, як правило, створені місцевими громадами, також приймають 

активну участь у таких «енергетичних проектах». Вони надають пільгові 

кредити для створення кооперативу (придбання енергоустановки та 

необхідного обладнання), купівлю землі для установки електростанції, 

допомагають кооперативу у створенні прогнозів щодо доходів для 

вкладення інвестицій, організовують консультування. 

Описаний досвід, з урахуванням вітчизняних особливостей, може бути 

застосований в Україні. Створення енергетичних кооперативів є особливо 

важливим для сільської місцевості. Вони можуть відіграти вирішальну роль 

у забезпеченні електроенергією з нетрадиційних джерел не тільки селян – 

звичайних споживачів, а й фермерських господарств, які підсилять свою 

автономність.  

Ще однією надзвичайно важливою групою серед кооперативів 

споживачів є медичні кооперативи (англ. мовою – Health Co-operatives, або 

Healthcare Co-operatives). За даними всесвітньої кооперативної організації 

Міжнародний Кооперативний Альянс кооперативи, що діють у сфері 

охорони здоров’я обслуговують щонайменше 100 мільйонів родин. Метою 

таких кооперативів є надання медичних послуг переважно членам. Згідно 

досліджень В.В. Гончаренка та А.О. Пантелеймоненка за характером 

діяльності медичні кооперативи поділяються на чотири основні групи:  

консультативно-лікувальні (багатопрофільні і спеціалізовані); медико-

технічні (постачають медичні прилади і техніку для потреб сім’ї); оздоровчі 

(сприяють оздоровленню членів кооперативу); кооперативи для догляду за 

важкохворими, інвалідами та людьми похилого віку тощо [48, с. 42].  
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Найбільш активними серед країн Європи у галузі медичної кооперації є 

Італія (945), Фінляндія (92) та Португалія (38) (табл. 3.11).  

 

Таблиця 3.11 

Дані про кількість медичних кооперативів європейських країн  

станом на 1.01.2014 року   

Країна Кількість кооперативів 

Бельгія 13 

Іспанія 6 

Італія 945 

Німеччина 1 

Польща 17 

Португалія 38 

Сполучене Королівство 20 

Фінляндія 92 

Франція 7 

Всього 1139 

Складено на основі: [224, с. 21-22]. 

 

Кооперативи згаданих вище країн, є членами спеціалізованої Асоціації 

– «International Health Cooperative Organisation», створеної у 2011 році. 

Згідно Статуту (ст. 12) фінансування її діяльності відбувається за рахунок: 

бюджету МКА, державних субсидій, членських внесків і плати членів за 

окремі види послуг [351, с. 5]. 

Звернення України до названої асоціації щодо співпраці може стати 

початком реалізації Проекту технічної допомоги, метою якого буде 

створення вітчизняних кооперативів споживачів медичних послуг. При 

цьому, успіхові цього Проекту сприятиме використання кращого 

зарубіжного досвіду. 

Говорячи про кооперативи споживачів, слід згадати й ІТ-кооперативи 

(інформаційно-технологічні кооперативи), що мають місце у 

кооперативному секторі європейських держав. Основною метою таких 

кооперативів є консультування та поширення інформаційних технологій 
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серед своїх членів, передусім, у бізнес-середовищі. Більшість ІТ-

кооперативів спеціалізуються на розробці програмного та системного 

забезпечення, а також консультаційних послугах.  

Такі кооперативи активно діють у Німеччині. У цій країні функціонує 

близько 20 ІТ-кооперативів, що охоплюють 20 % ринку інформаційних 

послуг. Одним із найбільш відомих у межах країн ЄС є німецький ІТ-

кооперативів DATEV, створений у 1966 році у м. Нюрнберзі. Кооператив 

забезпечує своїх членів сучасними спеціальними комп’ютерними 

програмами. Послугами DATEV користуються близько 40 тис. членів, а 

постійну його роботу забезпечують близько 6 тис. працівників. Він має 24 

філії в Німеччині, свої представництва в Австрії, Італії, Іспанії, Польщі та 

Чехії. Щорічний оборот цього кооперативу значно перевищує півмільярда 

євро [341]. 

Привертає увагу той факт, що ІТ-кооперативи тісно співпрацюють з 

місцевими муніципалітетами. Так, у землі Саксонія-Ангальт існує 

комунальна ІТ-система («Die Kommunale IT-UNION eG» – KITU), 

побудована за допомогою кооперативної моделі. Її членами є 20 місцевих 

муніципалітетів [460, c. 88]. За допомогою кооперативу громади мають 

можливість реалізувати найрізноманітніші проекти інформаційно-

технологічного забезпечення, розраховуючи при цьому на значну економію 

коштів [357]. Наведений приклад переконливо свідчить про те, що у такий 

спосіб громади можуть самоорганізуватись для вирішення 

найрізноманітніших проблем інформаційного характеру. При цьому ІТ-

кооперативи в Україні можуть суттєво активізувати існуючу систему 

дорадництва, зробити її більш привабливою для пересічних громадян і що, 

не менш, важливо – просувати ідею партнерського співфінансування 

інформаційних послуг з боку населення і органів місцевого самоврядування.  

Аналізуючи групи кооперативів споживачів слід згадати і про такі, що 

спеціалізуються на догляді за дітьми (так звані кооперативні дитячі садки), і 

про такі, що надають освітні послуги (функціонують у формі кооперативних 
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навчальних закладів). Якщо після Другої світової війни такі кооперативи 

були рідкістю, то у 70-80-і роки ХХ ст. вони стали на шлях активного 

розвитку [260, с. 28, 31]. 

На жаль, в опублікованих джерелах відсутні узагальнені статистичні 

дані про названі кооперативи. Згідно виявленої нами інформації очевидну 

першість за кількістю кооперативних дошкільних дитячих закладів, 

упродовж тривалого часу, тримає Швеція [254, с. 7]. У цій країні 80 % дітей 

є вихованцями кооперативних дитячих садків. Показово, що догляд за 

дітьми дошкільного віку здійснюють 1200 кооперативів. Їхніми 

вихованцями є близько 30 тис. дітей. Такі значні досягнення стали 

можливими лише при активній організаційній та фінансовій підтримці 

кооперативних ініціатив батьків «дошкільнят» з боку місцевої влади [255, 

c. 4]. Також кооперативні дошкільні заклади, що спеціалізуються на догляді 

за дітьми у багатьох країнах Європейського Союзу отримують державне 

фінансування та всебічну консультаційну підтримку. Спеціальні програми 

державної підтримки названих кооперативів були започатковані ще на 

початку 1990-х років. Особливий статус у бюджетному фінансуванні мають 

кооперативи для дітей з особливими потребами [260, с. 31]. При цьому слід 

зауважити, що незважаючи на значні витрати із державного бюджету на 

підтримку кооперативних дитячих садків, уряди багатьох держав реально 

досягають ефекту економії коштів за рахунок співфінансування за 

формулою – кошти кооперативу плюс надходження від державної чи/та 

муніципальної підтримки (наприклад, фінансування у пропорції: кооператив 

– 40 % і держава – 60 %, або кооператив – 30 %, муніципалітет – 30 %  і 

держава – 40 %) [260, с. 31]. У такий спосіб досягається реалізація ідеї 

кооперативної самодопомоги (за рахунок підвищення соціально-економічної 

активності населення) при сприянні держави й органів місцевого 

самоврядування. Урахування такого досвіду у вітчизняній практиці може 

реально вплинути на підвищення рівня ефективності догляду за дітьми 
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дошкільного віку і забезпечити необхідну позитивну динаміку кількості 

дитячих дошкільних закладів.  

Логічним продовженням порушеної теми кооперативного догляду за 

дітьми є участь сімей пересічних громадян у кооперативах, що надають 

освітні послуги. Передусім мова йде про, так звані, кооперативні школи. 

Чільне місце у кооперативній освіті дітей посідає Іспанія, де успішно 

функціонує близько 550 кооперативних шкіл. Останні є інструментом у 

реалізації державної програми щодо підвищення якості освіти [255, с. 7]. 

Подібна державна політика реалізується у Великобританії. Тут діє 

близько 250 кооперативних шкіл. Загалом же частка кооперативів на ринку 

освітніх послуг Сполученого Королівства складає 17,6 % [254, с. 8; 255, 

с. 7].  Своєрідним гаслом для членів освітніх кооперативів Великобританії є:  

«Свобода вибору і членський контроль». Філософію кооперативних шкіл 

розкриває цитата з однієї із сучасних британських наукових праць, де 

цілком справедливо зазначається: «Батьки, губернатори, директори шкіл, 

учні та члени громади разом несуть спільну відповідальність, що є основою 

функціонування школи…» [451, с. 19]. Така «модель кооперативу дозволяє 

поєднувати довгострокові партнерські відносини», у тому числі, й у 

питаннях фінансування (про що детально згадувалось вище)
 
[451, с. 20].  

Також у Великобританії діють кооперативи й у галузі вищої та 

спеціальної освіти. Так, наприклад, у Манчестері в 2002 році було відкрито 

College for Business, Enterprise and Sport (коледж для підготовки фахівців у 

галузі бізнесу та спорту). На теперішній час тут навчається 1700 студентів. 

Надання освітніх послуг їм забезпечують 180 співробітників коледжу. 

Річний оборот цього кооперативного навчального закладу складає майже 

1 млн дол. США. Згідно оцінок фахівців, названий кооперативний коледж 

має високі рейтинги і заслужену популярність серед молоді [462]. 

Освітні кооперативи певною мірою розвиваються і у інших країнах 

Європи. Наприклад, у Португалії вони організовуються батьками дітей-

інвалідів для того, щоб надати їм спеціальну освіту у поєднанні із 



189 

 

комплексом реабілітаційних заходів. Діяльність таких кооперативів 

регулюється статтею 3-ю урядового указу № 441-А «Про спеціальні освітні 

та інтеграційні кооперативи» (1982 р.) [260, с. 28]. Загалом всі португальські 

кооперативні школи мають право на державне фінансування за умови, якщо 

вони забезпечують освіту, що відповідає цілям, встановленим 

Міністерством освіти [305, с. 11]. 

Певний поступ у розвитку кооперативної освіти спостерігається і серед 

молодих країн-членів Європейського Союзу. Так, у Польщі серед нових 

видів кооперативів, що проходять стадію становлення можна назвати 

спеціалізовані кооперативні школи. Вони здебільшого спеціалізуються на 

навчанні безробітних та малозабезпечених груп [260, с. 191]. 

Підсумовуючи вищесказане можна зробити висновок про те, що 

нефінансові кооперативи споживачів, загальна характеристика яких знайшла 

відображення у цьому підрозділі, довели свою необхідність функціонування 

в економіках країн Європи. З огляду на їх економічне і соціальне значення, у 

багатьох державах існує послідовна урядова та муніципальна політика щодо 

всебічної підтримки кооперативів для найбільш активного залучення їх до 

вирішення актуальних проблем соціально-економічної сфери. У тих країнах, 

де ця підтримка носить системний характер кооперативи споживачів мають 

не тільки позитивну динаміку розвитку, а й досягли значних успіхів у 

розвитку житлово-комунального господарства, національної енергетики, 

охорони здоров’я, дошкільного виховання та освіти.  

Таким чином, як свідчить зарубіжний і вітчизняний досвід, всі 

вищеназвані види кооперативів споживачів, що вже існують в Україні, та 

інші, які можуть бути створені згідно базового закону «Про кооперацію», 

мають широкі перспективи для української кооперативної практики. Для 

цього необхідно вирішити кілька важливих питань, пов’язаних з 

формуванням послідовної державної кооперативної політики. По-перше, 

слід внести зміни до Податкового Кодексу України, щоб зміст його статей 

не суперечив положенням Законів України «Про кооперацію» та «Про 
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кредитні спілки», в частині звільнення обслуговуючих (сервісних) 

кооперативних організацій від сплати податку на прибуток (для 

безперешкодного отримання і реалізації ними переваг статусу 

неприбуткової організації). По-друге, українська держава має подолати 

«інформаційний вакуум» у свідомості більшості пересічних громадян щодо 

розуміння ними суті і значення кооперативів у житті суспільства. По-третє, 

важливо, щоб держава надавала фінансову підтримку реальнодіючим 

кооперативним організаціям, і особливо, на початковому етапі їхньої 

діяльності. По-четверте, необхідно забезпечити кваліфікований супровід 

діючих кооперативів та обов’язкове навчання їх персоналу. Більшість із цих 

завдань повинні стати приорітетними для органів місцевого 

самоврядування. Все це в комплексі сприятиме підвищенню життєвого 

рівня населення України.  

         

Висновки до розділу 3 

У розділі 3, під назвою «Cучасний довід кооперативного руху 

споживачів в країнах Європи та перспективи його використання в 

українській практиці» з’ясовано основні тенденції кооперативної торгівлі, 

місце і роль фінансових, житлових, енергетичних та інших видів 

кооперативів споживачів в економіці європейських держав. 

Наукова новизна розділу відображається в таких результатах:  

1. У ході дисертаційного дослідження методом К. Ісікави здійснено 

аналіз «кореневих причин», що зумовили проблеми розвитку кооперативної 

торгівлі у країнах Європи наприкінці ХХ – початку ХХІ століття. Зокрема, 

виділено три групи факторів: фактори інституційного середовища 

(несприятлива законодавча та нормативна база щодо кооперативів, 

відсутність системної державної підтримки кооперативів); людський фактор 

(зниження соціальної активності населення, зміна культури споживача); 

організаційно-управлінські фактори (організаційні недоліки 
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децентралізованих кооперативних систем, відсутність оптимального розміру 

кооперативів, фінансова неспроможність кооперативів успішно розвивати 

нові конкурентні продукти, старіння членської бази і управлінська 

пасивність членів кооперативів, ігнорування членами важливості 

формування резервного капіталу на користь кооперативних виплат, низький 

професійний рівень окремих керівників, ігнорування керівництвом 

кооперативів інновацій у сфері торгівлі, випадки шахрайських дій з боку 

керівництва). 

2. У результаті проведеного аналізу основних характеристик 

кооперативів, що діють у сфері торгівлі встановлено принципову 

відмінність товарних кооперативів споживачів та кооперативів роздрібних 

торгівців. Зокрема, вони мають різну мету. Так, метою товарних 

кооперативів споживачів є мінімізація витрат членів при купівлі товарів, у 

той час як кооперативи роздрібних торгівців прагнуть до максимізації 

прибутку членів у процесі реалізації товарів. 

3. Узагальнення інформації щодо розвитку товарних кооперативів 

споживачів у різних країнах Європи дало можливість встановити низку 

сучасних тенденцій, характерних для цієї групи кооперативів. Передусім це: 

скорочення частки кооперативної торгівлі у загальному товарообігу 

європейських країн; формування великих кооперативних груп; укрупнення 

товарних кооперативів споживачів за рахунок їх злиття; проведення 

демутуалізації (зміна кооперативної на акціонерну форму власності) у 

великих кооперативах; трансформація окремих кооперативів споживачів та 

їх систем, у кооперативи (системи) роздрібних торгівців. При цьому 

зроблено узагальнююче заключення про те, що названі тенденції формують 

негативний вплив на майбутнє товарних кооперативів споживачів, що у 

сучасних умовах проявляється у негативній динаміці кількості та показників 

цих кооперативів.  
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4. Встановлено основну причину відсутності сектору кооперативного 

страхування на ринку страхових послуг в Україні, що полягає у відсутності 

поінформованості широкого загалу населення про переваги організацій 

кооперативної самодопомоги населення. При цьому підтверджено точку 

зору про перспективність розвитку кооперативного страхування в Україні. 

Запропоновано розпочати процес започаткування страхової кооперації в 

Україні з реалізації національних програм щодо медичного страхування, 

пенсійного забезпечення та інвестиційних проектів. 

5. Вказано на важливість започаткування в українській практиці 

нефінансових кооперативів споживачів, що діють у країнах Європейського 

Союзу. Це передусім енергетичні, медичні, дошкільного виховання та 

освітні. Для чого є базовий закон «Про кооперацію» (2003 р.). Також 

підкреслено, що за умови державної підтримки та сприяння з боку органів 

місцевого самоврядування, вони можуть суттєво сприяти підвищенню 

життєвого рівня пересічних громадян України.  

Основні положення третього розділу дисертаційного дослідження 

опубліковано у працях: [100; 102; 104; 108; 109; 111; 113]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення й запропоновано нові 

наукові підходи до вирішення актуального науково-практичного завдання, 

яке полягає у комплексному дослідженні процесів становлення і розвитку 

кооперативних організацій споживачів у країнах Європи у період другої 

половини ХІХ – початку ХХІ ст. Узагальнення та систематизація 

результатів дослідження дозволили сформулювати такі висновки: 

1. Встановлено, що існуючі в економічній науці підходи до визначення 

сутності кооперативу споживачів потребують уточнення, задля формування 

цілісного уявлення про зміст цієї дефініції, що сприятиме уникненню 

термінологічної плутанини. Розкриття змісту кооперативу споживачів як 

неприбуткової економічної організації, що відповідає міжнародним 

кооперативним принципам та ставить за мету задоволення 

найрізноманітніших споживчих потреб членів-власників, дозволяє 

розширити категоріально-понятійний апарат теорії кооперативного руху. 

2. Історико-економічний аналіз праць західних економістів другої 

половини ХІХ – початку ХХІ ст., дозволив визначити періоди становлення і 

розвитку кооперативних організацій споживачів у країнах Європи: 

ранньокооперативний (60-90-х рр. ХІХ ст.); становлення кооперативних 

організацій споживачів (перша чверть ХХ ст.); активізації кооперативного 

руху споживачів у часи Великої депресії (30-і рр. ХХ ст.); повоєнної 

відбудови кооперативів споживачів (1945-1960 рр.); поліпшення якості 

життя кооперованого населення (70-90-і рр. ХХ ст.); сучасного розвитку 

кооперативів споживачів (з початку ХХІ ст.). Ідентифікація цих історичних 

періодів дає можливість виявити причини зародження, загальні тенденції та 

передумови сучасного розвитку кооперативних організацій споживачів в 

країнах Європи, у тому числі України. 

3. Обґрунтовано, що на розвиток української економічної думки про 

кооперативний рух мали вплив конкретні історичні умови в країні, які 

пов’язані, передусім, зі зміною державної економічної політики. По мірі 

розвитку кооперативних організацій споживачів та їх багатовекторної 
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спеціалізації відбувалось розширення кола вітчизняних дослідників 

процесів становлення і розвитку кооперативного руху, науковий доробок 

яких має важливе значення для розбудови сектору кооперативу споживачів 

в Україні на сьогодні. 

4. Результатом аналізу процесів становлення кооперативних організацій 

споживачів провідних країн Європи в період другої половини ХІХ – початку 

ХХ ст., стало визначення ролі Рочдельського товарного товариства як 

моделі кооперативної взаємодопомоги. Використання досвіду формування 

доходів та визначення основних статей розподілу фінансового результату, 

який представлено в рочдельській моделі, дозволить підвищити рівень 

ефективності функціонування вітчизняних товарних кооперативів 

споживачів. 

5. На основі фактичного матеріалу обґрунтовано, що на розвиток 

кооперативних організацій споживачів в країнах Європи в період 1914-

1940 рр. негативний вплив мали тоталітарні режими Італії, Іспанії, 

Німеччини, Радянського Союзу, внаслідок чого кооперативи споживачів 

використовувалися органами влади для реалізації політики «жорстко 

регламентованої економіки». Такий підхід доводить неможливість реалізації 

соціальної місії кооперативних організацій споживачів в умовах 

недемократичного режиму. 

6. Аналіз процесу розвитку кооперативного сектора економіки в період 

1945-1990 рр. дозволив оцінити його динаміку та визначити його як період 

розбудови кооперативного руху споживачів з виділенням багатовекторної 

спеціалізації кооперативних організацій споживачів. Кооперативний рух в 

цей період визначено ефективним засобом самоорганізації населення задля 

вирішення нагальних соціально-економічних проблем і підвищення рівня 

його добробуту. Це доводить можливості використання кооперативів 

споживачів як економічного інструменту сприяння відбудови національних 

економік. 

7. Охарактеризовано сучасні тенденції розвитку кооперативних 

організацій споживачів в країнах Європи та визначено фактори, що 

впливають на них, серед яких – людський (зниження соціальної активності 
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населення, зміна культури споживача); організаційно-управлінський 

(організаційні недоліки децентралізованих кооперативних систем, 

невиправдана гігантоманія щодо розміру кооперативів, фінансова 

неспроможність кооперативів успішно розвивати нові конкурентні 

продукти, старіння і управлінська пасивність членів кооперативів, 

ігнорування членами важливості формування резервного капіталу на 

користь кооперативних виплат, низький професійний рівень окремих 

керівників, ігнорування керівництвом кооперативів інновацій у сфері 

торгівлі, випадки шахрайських дій з боку керівництва); інституційного 

середовища (несприятлива законодавча та нормативна база щодо 

кооперативів, відсутність системної державної підтримки кооперативів). 

8. Виявлено характерні риси розвитку кооперативних організацій 

споживачів в країнах Європи в умовах сьогодення: скорочення частки 

кооперативної торгівлі у загальному товарообігу європейських країн; 

формування великих кооперативних груп; укрупнення товарних 

кооперативів споживачів за рахунок їх злиття; зміни у великих кооперативах 

форми власності на акціонерну; трансформація окремих кооперативів 

споживачів та їх систем у кооперативи (системи) роздрібних торгівців. Їх 

врахування при розробці довгострокових програм розвитку кооперативного 

сектору національної економіки сприятиме припиненню процесу 

комерціалізації кооперативної торгівлі в Україні та недопущенню її повної 

ліквідації у середньостроковому періоді. Обґрунтовано необхідність 

застосування в Україні світового досвіду щодо розвитку кооперативних 

форм страхування (медичного, пенсійного та ін.). 

9. Запропоновано вдосконалити державну кооперативну політику 

шляхом введення змін до Податкового кодексу України в частині звільнення 

обслуговуючих (сервісних) кооперативних організацій від сплати податку 

на прибуток; підвищення інформованості населення щодо розуміння 

сутності і значення кооперативного сектору економіки; фінансової 

підтримки з боку держави реально діючих кооперативних організацій, 

особливо на початковому етапі їх діяльності; підвищення рівня кваліфікації 

персоналу кооперативів тощо. 
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Додаток А 

Таблиця А.1 

Тематика праць західноєвропейських дослідників щодо становлення і 

розвитку кооперативів споживачів 

Період Автор 
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Д. Альбрехт        +   Німеччина 
Ч. Бернард    + + +  +    
М. Вірт      +   +  Німеччина 
О. Гірке     + +  + +  Німеччина 
Л. Гольдшмідт      + +     Німеччина, 

Англія, Франція, 
Італія 

С. Діхтер      +   +   
С. Квінсі      +   +  Німеччина 
В. Ніблек       +  +   
Е. Ріхтер     +       
Г. Росбнштал        + +  Англія 
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Д. Бубнофф + +         Російська імпер. 
C. Вебб, К. Вебб + +  + + +  +   Великобританія 

Г. Вівіан    +    +   Англія 
Е. Вітнея       +      
Г. Вольф     +  +  +    
Г. Гебхард       + +     Фінляндія 
А. Гьорес     + +  +   Швеція 
Ш. Жід +   +        
Т. Кассау  +    +      Англія 
Д. Коффі  
 

     + +    Югославія, 
Румунія, Італії 

Д.  Лукас           Шотландія 
П. Рідферн     + +   +    
О. Ротфельд      + + + +   Франція, Італія 
А. Соннішсен  +   + +     +  

С. Фей    + + +  +  

 Великобританія, 
Німеччина, 

Англія, Франція, 
Італія 

В. Форд     + + + +   Англія 
Д. Холіок  +    +      Англія 
Л. Шмід-Гордон     + +  +   Ірландія 

Складено автором. 
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Додаток Б 

  

Фундаментальні принципи 

«Rochdale Society of Equitable Pioneers» 

(«Рочдельського товариства чесних піонерів») 

 

      1) Демократичність устрою (кожен член має рівний голос); 

      2) Низький розмір паю і можливість вносити його невеликими внесками; 

      3) Продаж продуктів не у кредит, а за готівку; 

      4) Продаж продуктів не за собівартістю, а за середніми ринковими 

цінами; 

      5) Розподіл усіх грошових залишків у кінці року не по паям, а по 

закупкам кожного члена (по забору товарів – уточнення наше) [214; c. 122].  

 

 

Торговельні правила  

«Rochdale Society of Equitable Pioneers» 

(«Рочдельського товариства чесних піонерів») 

 

     1. Члени мають самі формувати капітал, на який нараховується певний 

процент. 

     2. Продукти, що відпускаються членам повинні бути високої якості. 

     3. Вага і міра мають бути точними. 

     4. Ціна продуктів призначається за ринковою ціною, продаж і покупка в 

кредит не допускаються. 

     5. Прибуток розподіляється пропорційно вартості покупок кожного 

члена. 

     6. У справі управління слід керуватися принципом: «Один член – один 

голос», і рівноправ’ям чоловіків і жінок». 

     7. Управління справами має зосереджуватись в руках виборних осіб і 

виборного комітету. 

     8. Певний процент від прибутку має відраховуватись на справу освіти. 

     9. Члени зобов’язані якомога частіше перевіряти звіти і прибутково-

видаткові книги» [130; с. 67].   
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Додаток В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Рис. В.1. Фінансовий механізм функціонування рочдельської моделі 

товарного товариства споживачів 

         Складено автором на основі:  [345, с. 84] 
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Додаток Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Ж 

1 2 4 5 6 7 3 

-  Великобританія 1 

2 
-  Німеччина 

3 -  Рос. імперія 

4 -  Франція 

5 -  Данія 

6 

7 

-  Швейцарія 

-  Фінляндія 

       Рис. Д.1. Динаміка кількості товарних товариств споживачів окремих 
країн Європи за період з 1844 по 1914 рр. 
       Складено автором на основі: [24, с. 19, 57, 78, 80, 284; 25, с. ХХVI],  
[26, с. 25-26], [ 27, с. 123], [28, с. 15, 65; 29, с. 11; 30, с. 66], [31, с. 4], [39, с. 59]. 
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Додаток Е 

 

Таблиця Е.1 

Зведені дані щодо товарних кооперативів споживачів  

щодо окремих країн Європи на кінець 1914 року 

Країна 
Кількість 

кооперативів 

Кількість 

членів 

Сума річного 

обороту (еквівалент 

у тис. крб. Рос. імп.) 

% 

охоплення 

населення 

Великобританія 1387 3055828 879798 25,2 

Німеччина      2346 2500000 328552 13,3 

Російська імперія 

(у т.ч. в 9 українських 

губерніях) 

13200 

 

3052 

1500000 

 

345000* 

300000 

 

69000* 

3,75 

 

4,1 

Франція 3156 876179 16628 6,9 

Австрія 1471 570700 72000 3,3 

Італія 2570 495000 64900 4,7 

Бельгія 531 442 46900 н.д. 

Швейцарія 563 415000 78000 35,3 

Угорщина 1664 322800 25600 н.д. 

Голландія 410 237800 45800 12,7 

Данія 1400 205600 36000 28,2 

Норвегія 450 151600 27500 20,3 

Швеція 1190 129500 21600 7.6 

Фінляндія 517 103400 18000 н.д. 

Румунія 229 10900 2100 0,5 

       * Підраховано автором.  

        Доопрацьовано на основі: [61, с. 25-26; 152, с. 66]. 
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Додаток Ж 
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             Рис. Ж.1. Динаміка частки депозитів кооперативних банків окремих з 

провідних країн Європи до їх загальної кількості 

           Складено на основі: [429, с. 5].  
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Додаток З 

 

 

 

Таблиця З.1 

Зведені дані щодо основних показників діяльності кредитних спілок 

 країн Європи станом на 1.12.2014 року 

Країна 

Загальна 

кількість 

кредит- 

них спілок 
Кіл-ть 

членів 

Активи, 

дол. США 

Вклади, 

дол. США 

Кредити, 

дол. США 

% 

охоплення 

фін. ринку 

роки роки 

2004  2014 2004 2014 

Албанія* н.д. 117 48,410 47,400,000 н.д. н.д. н.д. 2,3 

Білорусь 13 6 500 150,000 н.д. н.д. 0,23 0,01 

Велико-

британія 
573 65 1,197,292 1,960,412,124 1,669,461,404 1,118,564,264 0,98 3 

Естонія н.д. 22 5,627 39,504,644 34,349,020 29,583,976 н.д. 0,7 

Ірландія 621 479 3,300,000 19,079,608,50 16,111,669,397 6,015,720,716 100.0 74,7 

Латвія* 26 31 25,788 27,554,211 24,400,835 19,658,634 1,10 1,7 

Литва* 62 63 142,603 655,323,042 553,723,017 377,483,912 1,77 5,9 

Македонія 1 1 7,838 4,414,397 3,883,132 1,820,478 0,33 0,5 

Молдова н.д. 303 121,104 31,488,270 13,506,369 22,280,683 н.д. 4,7 

Нідерланди н.д. 20 400 7,285,886 5,464,415 2,853,639 н.д. 0,004 

Польща 83 52 2,192,287 3,932,125,019 3,556,185,060 2,405,929,166 4,32 8,1 

Росія 212 250 330,481 366,196,182 348,490,582 249,218,479 0,23 0,3 

Румунія  3455 20 65,938 59,562,427 51,187,764 41,685,227 8,79 0,4 

Україна 698 589 821,600 150,130,314 70,183,209 128,028,348 2,41 2,6 

Всього в 

Європі 
5800 2,318 8,259,868 26,361,155,011 22,462,701,646 10,414,890,176 2,96 3,4 

        

        * - країни Європи кредитні спілки яких не є членами WOCCU 

       Складено на основі: [342; 433]. 
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Додаток К 
 

Таблиця К.1 

Найбільш відомі страхові кооперативи та товариства взаємного страхування 

провідних західноєвропейських держав, що діяли у період між двома 

світовими війнами  

Назва страхового кооперативу чи 

товариства взаємного страхування 
Країна 

Основні види страхових 

послуг 

Gemeinde Wien-Städtische 

Versicherungsanstalt 
Австрія 

Страхування життя, 

транспорту, град і 

страхування худоби, 

щоб працювати 

Liverpool Victoria Великобританія Страхування життя 

Royal London Великобританія Страхування життя 

CZ Нідерланди Медичне страхування 

PFA Данія Пенсійне страхування 

Mutual Madrilena Іспанія Автострахування 

Società Reale Mutua di Assicurazioni Італія Загальне страхування 

Debeka Krankenversicherungsverein auf 

Gegenseitigkeit 

Німеччина 

 

Медичне страхування 

 

Haftpflichtverband Deutschen Industrie 

Versicherung Auf Gegenseitigkeit VaG 

(з 1936 р. – Haftpflichtverband der Deutschen 

Industrie (HDI)) 

Німеччина 

 

Страхування 

нерухомості від 

нещасних випадків, 

страхування життя 

Allgemeine Rentenanstalt zu Stuttgart (ARA) Німеччина Пенсійне страхування 

Gothaer Allgemeine Versicherungs-

Aktiengesellschaft 

(з 1930 р – Gothaer Kraftfahrzeug- und 

Transportversicherungsbank Akt. Ges.; з 

 1940 р. - Gothaer Transport- und 

Rückversicherung AG ) 

Німеччина 

Загальне страхування та 

страхування 

автомобільного 

транспорту і перевезень 

 

Continentale Krankenversicherung a.G. Німеччина Медичне страхування 

Brandversicherungs-Verein Preußischer 

Staatseisenbahn-Beamten 
Німеччина Страхування життя 

Bayerische Beamtenversicherungsanstalt Німеччина Страхування життя 

Witwen- und Waisen-Unterstützungscassa des 

Bayerischen Verkehrsbeamten-Verein“ 

(WWUK) 

Німеччина Страхування життя 

Mobiliar Швейцарія 
Страхування життя, 

пенсійне страхування 

      Складено на основі: [336]. 



252 

 

Додаток Л 

 

Таблиця Л.1 

Зведені дані щодо населення, розміру житлового фонду та частки 

кооперативного житла у ньому (у розрізі окремих країн Європи) 

Країна 
Кількість населення, 

млн 

Кількість житла, 

млн 

Частка кооперативів 

у загальному 

житловому фонді, % 

Австрія 8,4 4,2 18 

Бельгія 11,2 5,0 1,2 

Болгарія 7,4 3,9 2 

Великобританія 63,4 27,1 7,7 

Греція 11,3 6,4 3,1 

Данія 5,4 2,8 2 

Естонія 1,3 0,65 60 

Ірландія 4,6 1,9 0,5 

Іспанія 45,2 25,1 6 

Італія 61,3 30,0 2,1 

Німеччина 80,8 40,1 10 

Норвегія 5,1 2,4 15 

Польща 38,2 13,3 16,2 

Португалія 11,0 5,9 2,6 

Словаччина 5,4 2,0 3,5 

Угорщина 9,9 4,3 1 

Франція 65,1 31,2 1 

Чехія 10,5 4,0 9,4 

Швейцарія 7,6 4,0 2,3 

Швеція 9,4 4,5 22 

 
      Складено на основі: [450; 399]. 
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