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Навчальна дисципліна: «Основи кооперації» 

Тема: Історичні етапи кооперативного руху та розвитку кооперації. 

План 

1. Поняття про кооперативний рух, кооперативну ідеологію. Різні школи ідей кооперації.  

2. Споживча кооперація у незалежній Україні: етапи, результати. 

3. Поняття про міжнародний кооперативний альянс - осередок кооперативного руху. 

Самостійна робота: 

1 Перші кооперативні організації у Великій Британії. Рочдельська кооперативна доктрина. 

2 Становлення і розвиток кооперативного руху в Україні у контексті типів і шляхів розвитку 

суспільства (доінструального, індустріального, постіндустріаль-ного). 

3 Історичний огляд розвитку кооперативів в Україні: до Першої світової війни, у період між двома 

світовими війнами.  

4 Споживча кооперація України у другій половині 40-х - 80-х рр. ХХ століття. 

5 Матеріали з’їздів споживчої кооперації України. Погляди і вчення українських засновників 

кооперації. 

Література 

1. Закон України «Про кооперацію» від 10 липня 2003 року N 1087-IV 

2. Бабенко С.Г., С.Д.Гелей та ін.. Основи кооперації: Навч. посіб./ К.: Знання, 2004. – С. 63-112. 

3. Гелей С. Д Теорія та історія кооперації / С. Д. Гелей, Р. Я. Пастушенко та ін. - К.: Знання, 2013. 

4. Споживча кооперація України. Від зародження до сьогодення: монографія/ За заг. Ред.. С.Гелея. – 

Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2013. – С. 111-463 

5. Історія споживчої кооперації. Наочний посібник для студентів кооперативних технікумів і коледжів./ 

Уклад. Василевська В.В. – К.: НМЦ "Укоопосвіта", 2014. – С.32-53 

6. Бабенко С.Г., С.Д.Гелей та ін.. Основи кооперації: Навч. посіб./ К.: Знання, 2004. – С.138-159   

7 Гелей С. Д Теорія та історія кооперації / С. Д. Гелей, Р. Я. Пастушенко та ін. - К.: Знання, 2013. 

8 Історія споживчої кооперації. Наочний посібник для студентів кооперативних технікумів і 

коледжів./ Уклад. Василевська В.В. – К.: НМЦ "Укоопосвіта", 2014. – С.25-31 

1. Передумови виникнення міжнародного кооперативного руху та економічної співпраці 

Наприкінці XIX ст. у кооперативному русі відбулися кількісні та якісні зміни. Створювалися 

гуртові товариства, виникали спілки окремих видів кооперації відповідно до адміністративного устрою 

тієї чи іншої країни. З'явилися перші спілки на національному рівні. Саме тоді виникли перші спонтанні 

контакти між кооперативними товариствами Великобританії, Франції, Німеччини, Іспанії, Голландії, 

Бельгії, Данії, Австрії та інших країн. Це були акти солідарності, обміну досвідом кооперативного 

будівництва, взаємозбагачення кооперативних ідей та принципів діяльності, перші торговельні й 

економічні зв'язки. 

Поміж кооператорами різних країн зародилася думка про нагальну потребу виникнення 

міжнародної кооперативної організації. Найбільшу ініціативу в створенні міжнародного кооперативного 

об'єднання виявив англійський кооперативний рух і його керівники. До 1890 р. кооперативний рух 

Англії і Шотландії набрав масового характеру й досягнув помітних господарських та економічних 

успіхів. Він об'єднував понад 1 млн членів, що становило близько 15 % населення країни. Англійські та 

шотландські кооператори наприкінці 80-х років завершили організаційну побудову на національному 

рівні, утворили Англійське й Шотландське кооперативні гуртові товариства та Кооперативну спілку. 

У першій половині XIX ст. зародився і набув поширення кооперативний рух у європейських 

країнах. Пропагандистська і організаторська діяльність Р. Оуена та його послідовників в Англії, 

сенсімоністів, християнських соціалістів, німецьких лібералів призвела до об'єднання практики 

кооперативного будівництва з кооперативною ідеєю. 

Кооперативний рух – діяльність, спрямована на підтримку та розвиток кооперації, поширення і 

утвердження кооперативних ідеалів. 

Учасники кооперативного руху – це члени кооперативів та прихильники кооперації, які через 

свої організації самостійно ведуть діяльність, спрямовану на підтримку та розвиток кооперації. 

Кількість учасників кооперативного руху значно перевищує число кооператорів. 



Участь у кооперативному русі передбачає: 

 свідомі дії, що не обумовлені посадовими обов’язками, і є результатом вільного вибору 

людини (об’єднання людей); 

 матеріальну підтримку кооперативів та кооперативних ініціатив, а також організаційну, 

економічну, політичну, правову, наукову, культурно-освітню діяльність в інтересах 

кооперації. 

Кооперативний рух, як і будь-який інший соціальний рух, має ідейні основи та своїх лідерів, але 

позбавлений жорстокої організаційної структури, фіксованого членства та ідеологічної однорідності.  

Існування кооперативної свідомості зумовлено кооперативними традиціями. 

Розвиток кооперативного руху зумовив потреби економічного захисту основних прошарків 

ранньоіндустріального суспільства - робітників, ремісників та селян за умов розгортання 

промислової революції. 

У ХІХ ст. кооперативний рух існував на регіональному та національному рівнях. Упродовж 

минулого століття прагнення кооператорів до налагодження співробітництва сприяло набуттю 

кооперативним рухом міжнародного характеру. 

Міжнародний кооперативний рух – це солідарність та співпраця національних і міжнародних 

кооперативних та громадських організацій, згуртованих навколо Міжнародного кооперативного 

альянсу. 

Передумови виникнення міжнародного кооперативного руху 

 Створення гуртових товариств. 

 Виникнення спілок окремих видів кооперації відповідно до адміністративного устрою тієї 

чи іншої країни. 

 Виникнення перших спонтанних контактів між кооперативними товариствами Великої 

Британії, Франції, Німеччини, Іспанії, Данії, Бельгії, Голландії, Австрії тощо. 

 Зародження думки про нагальну потребу виникнення міжнародної кооперативної 

організації тощо. 

Економічні передумови розвитку кооперації 

Виникнення акціонерних товариств Розвиток кредитно-банківської системи 

Дало змогу кооперативам отримати 

визнання та реєстрацію на підставі законів, які 

регулювали їхню діяльність 

Стала одним із найважливіших джерел 

фінансування діяльності кооперативів 

Тенденції розвитку міжнародного кооперативного руху 

 Активізація міжнародного співробітництва у регіональному та глобальному масштабах. 

 Проникнення кооперації в нові сфери людської життєдіяльності. 

 Зростання обсягів господарської діяльності та членської бази сільськогосподарської кооперації. 

 Розростання кооперативного підприємництва у сфері фінансів. 

 Стабілізація та зростання кількості багатофункціональних кооперативів. 

 Підвищення ролі універсальних товариств у кооперативному секторі економіки. 

 "Перебудова" організаційних і господарських засад споживчої кооперації. 

2. Споживча кооперація у незалежній Україні: етапи, результати. 

В Україні Укркоопспілка веде свою діяльність як на національному, так і на регіональних рівнях. 

Вона об'єднує обласні споживчі організації та інші, які, в свою чергу, об'єднують районні, міські та сільські 

споживспілки. Має зареєстрований у державному реєстрі логотип — СООР Україна, який об'єднує усіх 

членів Укркоопспілки під одним брендом та ідентифікує систему на міжнародному рівні поміж світових 

кооперативних організацій..  

Діяльність Укркоопспілки регламентується Законами України «Про кооперацію»  і «Про споживчу 

кооперацію», нормативними та законодавчими актами, що регулюють діяльність споживчої кооперації, 

та статутом Укркоопспілки. Укркоопспілка співпрацює з державними органами законодавчої і виконавчої 

влади України. Вона представлена фахівцями у Раді промисловців і підприємців при Кабінеті Міністрів 

України та відповідних робочих групах при Міністерстві освіти і науки, Державній регуляторній службі 

України, громадських радах при Мінекономрозвитку та Мінагрополітики, Торгово-промисловій палаті, 

декількох комітетах Європейської Бізнес Асоціації. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82


Діяльність Укркоопспілки на території Україні 
На сьогодні система споживчої кооперації має значні економічний і ресурсний потенціали, вона 

включає в себе мережу підприємств торгівлі, закладів ресторанного господарства, готелів, виробничих 

підприємств та цехів, ринків. 

Зазначений потенціал використовується не лише для задоволення потреб членів споживчих 

товариств, а й виконує соціальну функцію. Зокрема у сільській місцевості, особливо в тих селах, де немає 

закладів торгівлі. Заклади Системи розташовані в більшості селищ та районних центрів. 

Кооператори України відчутно поповнюють місцевий споживчий ринок товарами народного 

вжитку (насамперед, продуктами харчування). 

Система відіграє важливу роль в економіці регіонів та держави в цілому працюючи в 

законодавчому полі, дотримуючись відповідних норм законів, створюючи робочі місця та сплачуючи 

податки і збори до бюджетів та позабюджетних фондів держави. 

В освітній галузі Система представлена 24 кооперативними закладами вищої освіти, в тому числі 20 

коледжами, 2 інститутами та 2 університетами —Львівський торговельно-економічний 

університет та Полтавський університет економіки і торгівлі. 

До системи Укркоопспілки також входить Медіа-холдинг COOP Media, який випускає газети 

«Вісті» Центральної спілки споживчих товариств України" та«Порадниця» з загальним тижневим тиражем 

у 155 тисяч екземплярів. 

Таким чином, Система споживчої кооперації злагоджена і цілісна, з міцними економічним і 

кадровим потенціалами.  

3. Міжнародний кооперативний альянс (МКА), його мета та завдання. Організаційна структура 

Міжнародного кооперативного альянсу. Тенденції співробітництва кооперативних організацій. 

Сучасний стан зовнішньоекономічного співробітництва Укркоопспілки 

Співпрацюючи з метою розширення господарської діяльності та розповсюдження кооперативної ідеології 

і розвиваючи кооперативну солідарність, кооператори різних країн надали кооперативному рухові 

міжнародного характеру. Ідейно-теоретичним, економічним та організаційним центром світового 

кооперативного руху став Міжнародний кооперативний альянс (МКА), заснований з ініціативи кооператорів 

Великої Британії 

Міжнародний кооперативний альянс – незалежна, недержавна асоціація, що об’єднує, представляє і 

обслуговує кооперативи усього світу. 

Перший установчий конгрес МКА відбувся 19 серпня 1895 р. у Лондоні. Учасниками цього конгресу 

були представники 15 країн: Австралії, Австро-Угорщини, Англії, Бельгії, Голландії, Данії, Італії, США, Франції 

та ін. 

Учасником Першого конгресу Міжнародного кооперативного альянсу був «артільний батько» української 

кооперації Микола Левитський. Починаючи з 1895 року, він протягом 30 років брав участь у конгресах МКА як 

офіційний представник у складі російської та української делегацій. 

Періоди діяльності МКА 

Перший період. Становлення МКА(1895-1914 рр.). Другий конгрес 1896 р. у І Іарижі прийняття 

статуту МКА в остаточному вигляді. Було сформовано цілі, принципи та методи діяльності альянсу, 

форми і порядок зв'язків із національними організаціями, терміни скликання конгресів, норми 

представництва в його центральних органах, розміри членських внесків, характер діяльності центрального 

комітету МКА та його бюро. 

У 1923 році було ухвалено Постанову "Про міжнародний день кооперації", який і нині святкується у 

першу суботу липня. 

Друга світова війна призупинила розвиток міжнародних кооперативних зв'язків 

Другий період. Діяльність МКА (1914-1948 рр.). Міжнародні конгреси не проводилися з 1913 по 

1921 роки та з 1937 по 1946 роки. За роки другого періоду відбулися усього сім конгресів 

     Третій період. Діяльність МКА (з 50-х років XX ст.). 1966 рік - на XXIII конгресі у Відні було 

визначено нові принципи Міжнародного кооперативного альянсу. 

1992 рік - XXX конгрес МКА, у якому вперше брала участь делегація споживчої кооперації України. 

На цьому форумі було прийнято новий статут, затверджено структуру МКА, правила, процедури, по-

ложення Міжнародного кооперативного альянсу. 

1995 рік - XXXI конгрес, який відбувся з нагоди сторіччя альянсу, де було прийнято заяву "Про коо-

перативну своєрідність" і сім принципів, на яких повинна ґрунтуватися діяльність будь-якого коопера-

тиву. 

Міжнародний кооперативний альянс проводить свою діяльність на основі власного статуту. 

http://www.lac.lviv.ua/
http://www.lac.lviv.ua/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96
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Статут МКА (Правила) було прийнято на Другому конгресі в Парижі у 1896 р. Нині чинна його 

редакція 1997 р.  

З 1982 р. штабквартира МКА знаходиться в Женеві (Швейцарія). 

Вищий орган управління МКА – конгрес. Конгреси МКА скликаються 1 раз у чотири роки. 

Кожен член МКА повинен сплачувати щорічні внески у першій чверті календарного року. 

Генеральна Асамблея – є вищою владою МКА. 

У 1992 році у Токіо, на ХХХ конгресі до складу МКА було прийнято центральну спілку споживчих 

товариств України. 

Мета МКА 

1. Забезпечення співробітництва кооперативних організацій на міжнародному рівні. 

2. Захист кооперативної ідентичності, поширення кооперативної ідеї. 

3. Забезпечення підтримки кооперативного руху на міжнародному і національному рівнях. 

4. Сприяння кооперації в державах із перехідною економікою та в країнах, що розвиваються. 

5. Підвищення кваліфікації спеціалістів і керівників кооперативів з питань менеджменту, фінансової 

роботи, підготовки кадрів тощо. 

6. Підтримка і проведення акцій міжнародного та національного рівня, спрямованих на вирішення 

глобальних проблем людства. 

Завдання МКА 

1. Сприяти всесвітньому розвиткові кооперативного руху, заснованого на принципах 

взаємодопомоги та демократії. 

2. Захищати цінності та принципи кооперації. 

3. Сприяти розвиткові економіки та розвиткові взаємовигідних відносин між організаціями - 

членами МКА. 

4. Сприяти розвитку суспільства та економічному і соціальному прогресам, тим самим вносячи 

вклад у забезпечення миру і безпеки у світі. 

5. Забезпечувати рівність між чоловіком і жінкою при прийнятті рішень і в інших видах діяльності 

кооперативного руху. 

Заява XXXI конгресу Міжнародного кооперативного альянсу "Про кооперативну ідентичність" 

(1995р.) - Принципи кооперації є провідними, завдяки яким кооператори практично втілюють свої 

цінності 

Принципи діяльності МКА 

1. Добровільність і відкрите членство. 

2. Демократичний членський контроль. 

3. Участь членів у економічній діяльності. 

4. Автономія і незалежність. 

5. Навчання, підвищення кваліфікації та інформація. 

6. Співпраця між кооперативами. 

7. Турбота про громаду. 

 

Організаційна структура Міжнародного кооперативного альянсу 



 

Роль світового центру кооперативного руху, який об'єднує, представляє і обслуговує 

кооперативи, відіграє Міжнародний кооперативний альянс (1895 р.). 

Міжнародний кооперативний альянс покликаний сприяти глобальному розвиткові 

кооперативного руху, захищати цінності і принципи кооперації, взаємовигідні для кооперативів — 

членів цієї організації — стосунки, у тому числі й економічні, піклуватися 

про розвиток людства, економічний і соціальний прогрес, ґендерну та расову рівність, мир і 

безпеку народів, залишаючись при цьому незалежним від будь-якої політичної чи релігійної організації 

об'єднанням. 

Організаційна структура МКА децентралізована, що дозволяє йому ефективно проводити 

спрямовану на реалізацію основних цілей цієї організації політику. 

Українські кооператори брали участь у діяльності Міжнародного кооперативного альянсу та 

створених ним структур з часу заснування цієї організації. З 1992 р. повноправним членом МКА є 

Центральна спілка споживчих товариств України. Національна кооперація сьогодні має реальний шанс 

стати органічною частиною міжнародного кооперативного руху. 

Нині споживча кооперація України є провідним кооперативним сектором економіки, який виконує 

поряд із важливими економічними також соціальні функції. 

Щоб приблизити споживчу кооперацію України до трансформації кооперативного сектору 

економіки України, необхідно враховувати досвід країн із розвинутою економікою та результати аналізу 

моделей реформування кооперативних секторів країн з перехідною економікою. 

Зовнішньоекономічна діяльність споживчої кооперації України - це основна форма її інтеграції. 



Унаслідок об'єктивних і суб'єктивних причин обсяги зовнішньоторговельних операцій системи 

Укркоопспілки за 15 років зменшилися більше ніж у чотири рази (з $17 млн 46 тис. у 1991 р. до $3 млн 

490 тис. у 2005 р.). 

Причиною стало те, що в міжнародній діяльності споживчої кооперації України виникли 

такі негативні тенденції: 

1. споживчою кооперацією України не використовується потенціал участі у міжнародних 

кооперативних об'єднаннях для налагодження економічних зв'язків, розвитку інвестиційної 

діяльності; 

2. співпраця з кооперативними організаціями зарубіжних країн обмежується разовими 

експортними (рідше імпортними) угодами; 

3. знижено роль споживчої кооперації України як суб'єкта зовнішньоекономічних зв'язків 

національної економіки; 

4. скорочується база традиційної номенклатури експорту. 

Найбільш гострі проблеми сучасного розвитку споживчої кооперації 

України 
 недостатня адаптація до ринкових форм і методів господарювання; 

 руйнування ресурсного потенціалу кооперації в умовах кризи; 

 несистемність зовнішньоекономічної діяльності внаслідок відсутності стратегічного планування 

розвитку цієї сфери та належної державної підтримки; 

 незначна кількість спільних підприємств у системі споживчої кооперації; 

 недостатньо активна позиція апарату Управління Укоопспілки щодо визначення державою 

особливої соціальної функції споживчої кооперації на сільському споживчому ринку та 

необхідності відповідних пільг; 

 невикористання можливостей розвитку діяльності в сфері послуг, особливо в галузі туризму, 

фінансово-кредитній сфері при співпраці із зарубіжними кооперативними організаціями; 

 слабка участь у міжнародних програмах обміну досвідом на налагодження міжнародних 

кооперативних зв'язків. 

Можливі напрями економічного співробітництва на взаємовигідній основі між споживчою 

кооперацією України та кооперативними спілками країн Центральної та Західної Європи, які 

забезпечують стійкий розвиток кооперативного сектору економіки України 

 реалізація програми цільового пошуку ділових партнерів для інвестиційних проектів, 

забезпечення спільних консультацій; 

 створення та діяльність спільних підприємств у сферах високотехнологічного виробництва; 

 реорганізація і розвиток кооперативної страхової, банківської та кредитної системи споживчої 

кооперації України; 

 розвиток туристичного потенціалу та туристичної інфраструктури споживчої кооперації; 

 використання передових досягнень та технологій навколишнього середовища; 

 сприяння у вирішенні проблем безробіття, трудової міграції, розвитку підприємництва (у сферах 

заготівель, переробки сільськогосподарської продукції); 

 вступ у Міжнародне об'єднання народних банків та Об'єднання кооперативних банків Євросоюзу; 

 із метою налагодження довгострокового фінансування для споживчої кооперації України 

доцільним є залучення фінансових ресурсів від інвесторів із кооперативних спілок зарубіжних 

країн. Що дасть можливість вирішити всі проблеми, пов'язані зі статусом суб'єктів із 

кооперативною формою власності; 

 необхідно широко впроваджувати науково-дослідницькі програми, які могли би формувати 

інтеграційну політику кооперативної системи та ефективніше визначати стратегію і тактику 

розвитку кооперації у нових економічних умовах. 
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