
Семінарське заняття 2 

Дисципліна: Основи кооперації. 

 

  Тема: Зародження і розвиток кооперативного руху в зарубіжних країнах, в Україні. Фундатори 

кооперації у світі та в Україні. 

Студенти повинні: 

знати історію виникнення кооперації; етапи світового кооперативного руху; єдність теорії 

кооперації та історії розвитку кооперативного руху; історію виникнення перших кооперативів у світі та 

Україні; роль Міжнародного кооперативного альянсу (МКА). 

План 

1. Поняття про кооперативний рух, кооперативну ідеологію.  

2. Різні школи ідей кооперації. 

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

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

суспільства. 

5. Погляди і вчення українських засновників кооперації. 

6. Правове становище Міжнародного кооперативного альянсу (МКА). 

Рекомендовані теми рефератів: 

1 Становлення і розвиток житлової кооперації у Великобританії. 

2 Основні тенденції розвитку міжнародного кооперативного руху на сучасному етапі. 

Ключові поняття: 

Кооперативний рух, кооперативна ідеологія, кооперативна доктрина,  Міжнародний кооперативний 

альянс (МКА). 

Запитання для активізації пізнавальної діяльності студентів 

1. Що таке кооперативний рух? 

2. Назвіть відомі вам кооперативні ідеї що пропагувались. 

3. В чому  суть Рочдельської кооперативної доктрини. 

4. Вкажіть дату заснування Міжнародного кооперативного альянсу (МКА) та кількість засновників.  

5. Назвіть основні етапи заснування Міжнародного кооперативного альянсу (МКА). 

Методичні рекомендації 

      При підготовці відповіді на 1 питання необхідно розуміти, що  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. 

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. 

         При підготовці відповіді на 2 питання варто звернути увагу на те, що кооперативна 

ідеологія сформувалась у XIX ст., коли в Західній Європі розгорнувся процес суспільної 

модернізації і зросло прагнення розв'язати проблему забезпечення добробуту людей праці — 



робітників, ремісників, селян. Європейців усе більше вабили ідеали, які ми зараз називаємо 

кооперативними. Багато хто вірив, що їх втілення дозволить цілком здолати існуючі в тогочасному 

суспільстві соціальні суперечності й усуне жорстку конкуренцію на ринках праці, товарів та послуг 

(Додаток 4). 

Спроби розвинути та систематизувати кооперативні ідеали привели до виникнення 

теоретичних концепцій, що давали оцінку кооперації, пропонували те чи інше бачення її місця і 

ролі в суспільстві. 

Ідеологи кооперації, створюючи свої вчення, виходили не лише з кооперативних цінностей 

та принципів. Вони також враховували наявний досвід діяльності кооперативів і, звичайно, стан 

суспільства та поширені серед кооператорів погляди на нього. У їхніх вченнях знайшли 

відображення і власні переконання та прагнення. Перші кооперативні вчення, які більшою чи 

меншою мірою впливали на розвиток кооперації, з'явилися у середині XIX ст. (Л. Блан, Ф. Бюше, В. 

Кінг, Ф. Лассаль, Ф.-В. Райффайзен), чимало прислужившись популяризації ідеї кооперативу. 

Вчення першої половини XX ст. обґрунтували економічні та етичні переваги кооперації порівняно з 

приватним підприємництвом (ПІ. Жід, М. Туган-Бара- новський, Е. Пуассон, Б. Лавернь, С. В'єнней, 

Дж. Ворбасс, та ін.). їх творці мали значний вплив на формування сучасних моделей економіки. У 

другій половині XX ст. погляди на кооперацію продовжували розвиватись, однак вплив кооператив-

ної ідеології зменшився через те, що ряд соціальних цілей, які були декларовані як завдання 

кооперації, у постмодерному суспільстві вдалось реалізувати. 

Радикальні та помірковані кооперативні вчення. Численні вчення XIX—XX ст. про 

кооперацію можна розмежувати на такі, що ґрунтувались на ідеології соціалізму й були відповідно, 

більш радикальними, і на ті, що опирались на ліберальні ідеї й визначали для кооперативів більш  

помірковані соціальні цілі. 

Радикально налаштовані теоретики та діячі кооперації, відкидаючи принцип політичного 

нейтралітету кооперативів, вважали їх ефективним засобом соціальної підтримки й гуртування 

людей праці для боротьби проти влади капіталу та будівництва суспільства соціальної 

справедливості. Прихильники цих поглядів сходились на тому, що в майбутньому соціалістичному 

суспільстві кооперативи відіграватимуть значну чи навіть вирішальну роль в економіці. Вони 

витіснять з ринку приватні фірми і співпрацюватимуть з державою. 

Помірковано налаштовані діячі та теоретики кооперації переконували, що кооперативи 

повинні дотримуватись політичного нейтралітету і працювати на гармонізацію суспільних від-

носин, залагодження суперечностей між монополіями й дрібним та середнім бізнесом, 

підприємцями і найманими працівниками, фабрикантами та ремісниками тощо. На їхній погляд 

кооперативний сектор, опираючись на державну підтримку, має стати неодмінною і рівноцінною 

складовою національної ринкової економіки. Кооперативи корисні, зокрема, тим, що "цивілізують" 

ринок, сприяють утвердженню у сфері бізнесу моральних засад, зміцнюють економічне становище 

дрібного виробника й торговця. 

Кооперативізм. Ідеологію кооперативного руху, яка остаточно склалася у першій половині 

XX ст., часто називають ко- оперативізмом. В основі кооперативізму — вчення відомого 

французького економіста та кооперативного діяча Шарля Жіда (1847—1932), лідера так званої 

Німської школи — гурту вчених, популяризаторів та організаторів споживчих кооперативів, 

створеного у 80-х рр. XIX ст. у м. Нім, що на півдні Франції. Основна теза кооперативної теорії Ш. 

Жіда: "Не капіталізм, і не соціалізм, лише кооперація". Вчений вважав, що споживчі кооперативи, 

об'єднавши все населення країни, зможуть витіснити з ринку приватні та державні підприємства і 

створити виключно кооперативну економіку. Кооперація, таким чином, стане економічною 

основою нового суспільства, а на зміну сучасній бюрократичній державі, що спирається на поліцію, 

армію, тюрми, прийде "кооперативна республіка", до законодавчих та виконавчих органів влади 

якої увійдуть обрані членами споживчих товариств кооператори. Послідовники ПІ. Жіда розвинули 

та модернізували його вчення, зокрема, стверджували, що майбутнє суспільство базуватиметься 

виключно на комунальній (груповій) власності. У 1955 р. учень ПІ. Жіда Б. Лавернь писав: "Для 

того, щоб розв'язати соціальну проблему не треба шукати багато шляхів. Шлях кооперації є єдино 

правильним. З його допомогою досягається ліквідація несправедливого розподілу прибутків, 

знаходить вирішення суперечність між егоїзмом індивідуала та інтересами суспільства. 

Цей лад дає можливість добитись ліквідації несправедливого розподілу і зберігає свободу 

особистості, тому що соціалізація багатств відбувається із збереженням свободи людей. 

Поєднання інтересів всіх класів суспільства досягається без потрясінь, в той час як при 

інших соціальних режимах суперечності між класами приводять часто до кривавих зіткнень. За 



умов кооперативного устрою суспільством правитиме не ненависть, а любов, назавжди утвердяться 

високі ідеали". 

Суть сучасного кооперативізму як ідеологічної системи можна звести до сукупності таких 

ідей: 

а) суспільство розвивається в напрямку до співробітництва, що означає зростання ролі 

кооперації; 

б) кооперація як складова економіки матиме значний економічний вплив; 

в) розвиток кооперації допоможе усувати існуючі в модерному суспільстві соціальні 

суперечності, гармонізувати суспільні відносини; 

г) кооперативи відіграватимуть значну роль не лише в економіці, айв культурному та 

громадсько-політичному житті, сприяючи зростанню морального, освітнього та професійного рівня 

широких верств населення й утверджуючи демократію та громадянське суспільство. 

Значення кооперативної ідеології. Як бачимо, кооперативна думка достатньо прагматична. 

Теоретики кооперації пропонували і пропонують цілком реальний механізм покращання 

матеріального становища людей праці — розвиток різних видів кооперації. Водночас вони часто 

перебільшували роль кооперативів, вважаючи їх універсальним засобом вирішення проблем 

модерного суспільства. 

Значення кооперативних учень у тому, що вони допомагають формувати традиції, 

кооперативний спосіб життя, кооперативну свідомість. Окрім того, кооперативні теорії дозволили 

вдосконалити господарську діяльність кооперативів, демократичний механізм управління, 

розвинути кооперативну освіту та пропаганду. Вони не менше ніж економічні успіхи кооперації 

сприяли розгортанню масових акцій на підтримку кооперативної ідеї. 

При підготовці відповіді на 3 питання необхідно пам’ятати, що Сполучене Королівство є 

домом для широкого та різноманітного кооперативного руху, в якому понад 7000 

зареєстрованих кооперативів, що належать 17 мільйонам окремих членів, і які приносять 34 

мільярди фунтів на рік для британської економіки. Сучасна кооперація розпочалася з 

магазину Рочдейлівських Піонерів у північному англійському місті Рочдейл у 1844 році, хоча 

історію кооперації у Британії можна простежити до 1800 року. Британський кооперативний рух 

найчастіше асоціюється з торговою маркою The Co-operative (найбільш відомою своїми брендами 

супермаркетів й брендами Funeralcare), яку перейняли кілька великих споживчих кооперативів; 

однак, у Великій Британії працює багато тисяч зареєстрованих кооперативних підприємств.[3] Поряд 

із цими споживчими кооперативами існує багато видатних сільськогосподарських 

кооперативів (621), кооператорів житлового господарства (619), кооперативів охорони здоров'я та 

соціального обслуговування (111), кооперативних шкіл (834), кооперативів роздрібної торгівлі, 

кооперативних управлінь громадськими енергетичними проектами, трестів футбольних 

прихильників, кредитних спілок та підприємств, що належать робітникам. 

Кооперативи Великої Британії є центральною організацією членства для кооперативних 

підприємств по всій Великій Британії. Це кооперація кооперативів: федерація кооперативів. 

Більшість видів кооперативів мають право приєднатися до Кооперативів Великої Британії. 

У 20—40-х рр. XIX ст. у Великій Британії, де передумови для кооперування населення 

склалися найшвидше, зароджується ідея добровільного самоврядівного господарського об'єднання 

людей, співпраця яких підпорядковується етичним ідеалам. 

Погляди Р. Оуена. Впровадження у вжиток щодо цих об'єднань термінів "кооператив" та 

"кооперація" — заслуга відомого англійського реформатора Роберта Оуена (1771 —1858). 

Соціальний експериментатор за покликанням Р. Оуен не залишив детально випрацьованої концепції 

кооперативу. Його громадська діяльність була підпорядкована прагненню переконати англійське 

суспільство у перевагах "поселень єднання і кооперації", в яких конкуренція мала поступитися 

місцем співпраці та товариським стосункам, оскільки і засоби виробництва, і продукти праці 

знаходитимуться у спільній власності поселенців. "Науково обґрунтовані об'єднання чоловіків, 

жінок і дітей у їхньому звичайному кількісному співвідношенні, кількістю від чотирьохсот чи 

п'ятсот до двох тисяч чоловік..., — писав Р. Оуен, — будуть організовані як одна сім'я, кожен член 

якої об'єднається з іншими в допомозі один одному... Така згуртована родина стане основою 

організації людського суспільства, у якому всі люди будуть мати нову свідомість, нові почуття, 

новий дух і засвоять зовсім іншу поведінку, порівняно з людиною попереднього світу... Завдяки 

цьому об'єднанню буде досягнута економія часу, праці й капіталу у виробництві та розподілі 

багатства, у формуванні характерів та в місцевому самоуправлінні і буде досягнуто ефекту, 

тотожнього заміні ручної праці роботою досконалих механізмів...". 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%87%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%9F%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%87%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85#cite_note-3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1


Усвідомивши, що створення таких поселень-комун (communities) потребує підготовки (у 

цьому Р. Оуена остаточно переконав розпад заснованої ним комуни "Нова Гармонія" (1825, СІЛА)), 

реформатор вирішує, що матеріально та морально підготувати членів до життя в комуні можуть 

об'єднання ремісників та робітників, створені для захисту від диктату перекупників. Про це, 

зокрема, йшлося у ряді статей журналу "Економіст" співробітники якого перебували під ідейним 

впливом Р. Оуена. 1824 р. "Товариство товаристкості та бережливості" робітників друкарень 

Лондона визнало своїми завданнями знищити прибуток, який отримує торговельний посередник у 

роздрібній торгівлі і спрямувати цей нагромаджений "кооперативом" прибуток на придбання землі 

для заснування комуни. 

Англійські кооперативи, створені в 20—30-ті рр. XIX ст. під впливом Р. Оуена і В. Кінга, 

мали тимчасовий, перехідний характер. Від 1844 р., коли у Рочделі виникло Товариство чесних 

піонерів, очолюване Ч. Говартсом (1814—1868), центр кооперативного руху в Англії перемістився 

із Брайтона до Рочделя. Це був останній, третій крок до ідеї кооперативу. Нове в їхній 

кооперативній думці полягало в тому, що рочдельці запрошували до членства у своєму товаристві 

всіх, у той час коли кооперативні асоціації школи Р. Оуена обмежувалися невеликою кількістю 

членів. Якщо оуенівські асоціації всю суму чистого прибутку вважали спільною і неподільною 

власністю, що призначалася на закупівлю землі для комун, то рочдельці виплачували своїм членам 

частину прибутку залежно від закупівлі ними товарів у кооперативній крамниці.  

В. Кінг, який не захоплювався рочдельською системою, не заперечував такого використання 

дивідендів, але вважав, що цей принцип може привернути до кооперації таких людей, для яких 

кооперативний ідеал нічого не значитиме. 

Рочдельці також чітко і послідовно дотримувалися принципів кооперативної демократії. 

Така засада, як "один член — один голос" не підлягала дискусії і це, значною мірою, відрізняло 

рочдельські кооперативи від попередників, які через перепродування акцій втрачали кооперативний 

характер і часто цілковито потрапляли до рук невеликого кола людей. Безкомпромісною засадою 

рочдельці вважали й те, що кооператив має бути школою бережливого господарського життя. Цю 

думку, хоча і не дуже чітко, висловлював і В. Кінг. Рочдельці надали їй характеру практичної 

засади. Продаж товарів тільки за готівку був її виявом. 

Отже, Р. Оуен, В. Кінг і рочдельці — це три етапи на шляху розвитку кооперативної ідеї — 

від всеохоплюючого і тому, певною мірою, утопічного максималізму до такого, що відповідає 

потребам життя, реалізму, що, однак, не заперечує ідеалістичної кінцевої мети. 

Рочдельська кооперативна доктрина. Принципи, на яких було засноване Рочдельське 

товариство, стали підґрунтям для так званої рочдельської кооперативної доктрини — найбільш 

популярного в першій половині XX ст. різновиду кооперативної ідеології. Рочдельська 

кооперативна доктрина визнавала провідну роль споживчої кооперації в кооперативному русі та у 

суспільному поступі загалом. Вважалося, що саме цей вид кооперативів може і повинен 

кооператизувати економіку, змінити існуючий капіталістичний устрій на досконаліший — ко-

оперативний, передавши засоби виробництва у власність об'єднаних споживачів. Це процес, з точки 

зору творців доктрини, мав бути тривалим, мирним, еволюційним, хоча наслідки його — зміна 

суспільного устрою — безсумнівно мали революційний характер. 

При підготовці відповіді на 4 питання варто пам’ятати, що після скасування кріпосного 

права в Україні виникають різні форми економічної самооборони громадянства, які ґрунтувалися на 

багатовікових народних традиціях. 

Найважливішою з них стає кооперація, як рух самооборони економічно слабких і 

соціальне принижених верств населення. Важливу роль не лише в національно-культурному, а й 

в економічному піднесенні українського народу відігравали українські суспільні організації 60-70-х 

років XIX ст. 

Ініціатором організації першого споживчого кооперативу в Україні виступила 

харківська громада. Статут харківського споживчого товариства було затверджено 6 жовтня 1866 

p. З самого початку товариство налічувало 64 члени з повним (50 крб.) та 292 члени з неповним 

паєм. Крім торгівлі предметами широкого вжитку, товариство мало свою їдальню, пекарню, 

фабрику овочевих напоїв, забезпечувало своїх членів паливом. Товариство ознайомлювалося з 

кооперативним рухом на Заході, його представники побували у Великобританії, Франції та 

Німеччині, підтримували зв'язки із зарубіжними кооперативними організаціями. 

У 1870 p. з ініціативи харківського споживчого товариства було 

заплановано кооперативний з'їзд та утворення споживчого кооперативного союзу. Проте 



харківський губернатор заборонив проведення цих заходів на тій підставі, що діяльність таких 

товариств не повинна поширюватися поза межі одного міста. 

Друге кооперативне споживче товариство засновано у Києві наприкінці 1868 p. Його раду 

очолювали тогочасні найвидатніші діячі українського національного руху, провідні науковці В. 

Антонович, О. Кістяківський, М. Яснопольський, М. Зібер, М. Драгоманов, В. Гец. 

Активну участь у діяльності товариства брали інші члени київської громади, студенти 

університету. Його фундатором був відомий молодий економіст М. Зібер. Товариство налагодило 

торгові зв'язки з Харковом, Полтавою, Одесою, Борзною, Керчю. В той самий час виникли 

споживчі товариства в Єлізаветграді, Ізюмі, Балті, Севастополі, Сімферополі, Миколаєві, Херсоні, 

Катеринославі, Чернігові, Лебедині. Протягом 1866-1870 p. в Україні діяло 20 споживчих 

кооперативів. Їх загальна кількість в імперії Романових тоді становила 63. 

Однак перші українські кооперативи проіснували лише кілька років, їх занепад був 

зумовлений рядом причин. Насамперед погано був підготовлений соціальний ґрунт для 

кооперативної діяльності. Переважна більшість громадян ще не розуміла суті та значення 

кооперації. Високі як на ті часи внески (25-50 крб.) не давали змоги вступати у кооперативи менш 

заможному населенню українських міст. Через матеріальну незабезпеченість кооперативи не могли 

конкурувати з приватними торгівцями, які до того ж не гребували засобами, щоб їх знищити. 

Вбачаючи в кооперації опозиційну силу, державна адміністрація вороже ставилась до неї. 

Організатори перших споживчих товариств не мали практичного досвіду. 

Реакційна політика російського уряду в середині 70-х років, переслідування місцевої 

ініціативи в освітньому та економічному житті негативно вплинули на діяльність перших 

українських кооперативів. Протягом 20 років темпи кооперативного руху були надто низькими. З 

1870 до 1894 p. виникло тільки 31 споживче товариство. 

У 90-х роках кооперативна діяльність пожвавилася, що було пов'язано з діяльністю 

відомого українського кооператора "артільного батька" М. Левитського, який, здобувши у 1885 p. 

університетську освіту, ретельно вивчив суспільні відносини українського села та його 

господарства. Завдяки його енергійним зусиллям 29 вересня 1894 p. в с. Февар на Херсонщині 

утворилась перша хліборобська спілка, так звана артіль, її члени об'єднали свої земельні ділянки, 

робочу худобу, реманент. Спільними зусиллями вони вели господарство, а прибутки розподіляли 

відповідно до кількості працюючих та площі землі. Артіллю керував староста, якого обирали 

голосуванням. 

З Херсонщини артільний рух швидко поширився на Катеринославщину, Полтавщину, 

Чернігівщину, Київщину та Донеччину. Якщо у 1894 p. в Україні діяло 5 спілок, то в 1895 p. - 12, а 

наступного року - уже більше 100. Артільний рух з України перекинувся й на російські терени. 

Виникла настійна потреба в юридичному оформленні сільських виробничих 

кооперативів. Тому М. Левитський розробив статут артілі, в якому чітко сформулював причини, 

що зумовлювали доцільність об'єднання селян у виробничі спілки, визначив найважливіші засади їх 

практичної діяльності. Кількість членів селянських спілок була невеликою. Здебільшого вони 

об'єднували по 15-20 господарств, інколи - 50 чи більше. Артільного старосту обирали на один рік. 

Усі ці спілки проіснували не більше трьох років.  Об'єднані у них селяни не були 

підготовлені до ведення спільного господарства та розрахунків між собою. У цілому ж хліборобські 

спілки М. Левитського не мали значного впливу на сільське господарство. Тому "артільний батько" 

з 1903 p. зосередив основну увагу на організації ремісничих артілей у містах. Він, зокрема, 

організував артілі у Єлизаветграді, Одесі, Києві, Балті, Вінниці та в інших містах. 

Після прийняття у 1902 p. царським урядом закону про виробничі артілі в українських містах 

виникли виробничі спілки робітників, портових вантажників, конторських працівників, інженерів. 

У 1906 p. було засновано артіль київських друкарів. Такі спілки було організовано й в інших містах 

України. У 1912 p. на Наддніпрянщині діяло всього 2500 споживчих кооперативів, тоді як у всій 

імперії Романових їх чисельність становила 6700. На початку українського кооперативного руху 

виникли кредитні товариства. Особливо почастішали спроби їх організації після селянської 

реформи 1861 p. Так, група ремісників Одеси в 1862 p. підготувала статут ощадно-позикового 

товариства (подальша доля його невідома). 

      При вивченні   5 питання необхідно врахувати, що  наприкінці XIX – на початку XX ст. 

український кооперативний рух набув значного розвитку. Він став важливим чинником 

господарського, правового, культурного і духовного піднесення українського народу. В кооперації 

українське громадянство вбачало одну з конкретних форм демократії, яка наближала Україну до 

західного стилю економічного життя. 



Так, 6 жовтня 1866 року у Харкові офіційно зареєстрували (затвердили Статут) перше в 

Україні споживче товариство. Його засновниками стали: відомий громадський діяч Микола Баллін, 

професор Бекетов, професор Гордієнко та інші відомі на той час особистості. Головою товариства 

обрали професора Гарніч-Гарницького. Товариство об’єднувало 356 членів. 

Перша крамниця споживчого товариства відкрилася 27 січня 1867 року і одразу створила 

серйозну конкуренцію місцевим торговцям, адже в крамниці товариства товари відпускалися за 

більш низькими цінами і “повною вагою”. У 1869 році у складі споживчого товариства було вже 

три магазини, завод мінеральних вод, швейна майстерня, їдальня, кафе. Річний оборот від торгівлі 

склав 259192 руб. 

Діяльність споживчого товариства не обмежувалась продажем товарів першої необхідності. 

Тут налагодили збут сільгосппродукції, постачали селянам тканини та сільгоспінвентар, відкривали 

відділи пивні, чайні, бібліотеки, читальні, розвивали нові виробництва. 

Упродовж 1866—1870 рр. в Україні засновано 17 споживчих товариств (у Києві, Харкові, 

Одесі, Миколаєві, Катеринославі, Полтаві, Балті, Бердянську, Борзні, Ізюмі), які об’єднували в 

основному інтелігенцію. 

Після скасування кріпосного права на західноукраїнських землях також починає активно 

розвиватись кооперативний рух у вигляді кредитних, торговельних, споживчих та інших 

кооперативних спілок. 

1874 р. у Львові польські кооператори створили Союз заробіткових і господарських 

товариств, до якого входили 51 кредитний і 7 промислово-торгових кооперативів (17 175 членів). 

Серед них було чимало українців. Згодом деякі кооперативи перейшли в українські управи. До 

таких перших українізованих кооперативів належала кредитна спілка «Віра», яка виникла в 1873 р. 

у містечку Тисмениця Тлумацького повіту. 

Перший західноукраїнський споживчий кооператив “Народна торгівля” почав діяти у Львові 

з 1883 р. Він здійснював роздрібну торгівлю та виконував функції центрального складу споживчої 

кооперації. “Народна торгівля” мала мережу складів у Львові, Станіславі (нині Івано-Франківськ), 

Перемишлі, Тернополі. 1907 р. “Народна торгівля” перетворилася на “Крайовий торговельний 

союз”. Перед Першою світовою війною спілка об’єднувала 1244 члени і мала 19 власних великих 

крамниць. У роки війни більшість споживчих товариств у західноукраїнських землях було 

ліквідовано. Керівництво відновленням кооперації взяла на себе Рада Крайового ревізійного союзу 

(1929 перейменований на Ревізійний союз українських кооперативів). 

Львівська «Просвіта» започаткувала розвиток кооперативного руху на західноукраїнських 

землях, зокрема в Галичині, її діячі стали носіями загальної і господарської культури в селах. 

Засновані за допомогою «Просвіти» установи перетворилися на провідні українські економічні 

об’єднання. Зокрема, за сприяння «Просвіти» виникли страхове товариство «Дністер» та банк з 

такою ж назвою. У 1899 р., перехопивши економічні ініціативи у «Просвіти», головним органом 

кооперації стало товариство «Сільський господар», яке дуже швидко перетворилось на потужну 

фінансово-економічну спілку. 

З 1909 року реорганізоване Крайове товариство «Сільського господаря» «стало одним з 

найважливіших хліборобських організацій в тодішній Австрії та відіграло дуже важливу роль в 

історії українського галицького села». 

Майбутня молочарська кооперація розпочала свою діяльність при філії товариства 

«Просвіта» в Стрию, на початку 1900 році, а у 1907 році було засновано “Маслосоюз”. Тоді діяло 20 

молочарень, де переробляли близько 2 млн. літрів молока, продукуючи понад 70 тонн масла. А 

1914-го року Маслосоюз об’єднував уже приблизно 100 молочарських спілок, куди селяни щороку 

здавали 7–7,5 млн. літрів молока. Ця кількість давала приблизно 300 тис. кг масла. На той час 

молочарська кооперація стала справжнім економічним проривом. 

Зростання чисельності кредитних спілок зумовило створення в 1898 р. Крайового союзу 

кредитного (КСК), який об’єднав і підпорядкував собі значну частину українських кредитних 

кооперативів. Загалом у Східній Галичині до Першої світової війни було близько 7 тисяч різних 

громадських організацій, здебільшого кооперативного типу, що об’єднували 500 000 осіб. 

Паралельно з Галичиною розвивався кооперативний рух на Буковині. «Перший український 

кредитний кооператив системи Райфайзена (для кредитування селян-фермерів) був створений у 

1889 р. в селі Раранчі під Чернівцями. Найбільш поширені на Буковині були сільські ощадні 

(позичкові) каси системи «Райфайзена», під проводом «Селянської каси» в Чернівцях». 

На Закарпатті українська кооперація виникла в ході так званої верховинської акції, яку з 

кінця 90-х років XIX ст. здійснювала мукачівська експозитура угорського міністерства 



хліборобства. У 1902 р. в Ужанському комітеті діяли кредитні спілки в Перечині, Чорноголовому, 

Заричевому, В. Березному, Ставному, Худловому, на Мараморощині в с. Дубовому, Ганичі та ін. У 

1900–1913 рр. кількість кредитних спілок на Закарпатті збільшилася від 31 до 206, а членів цих 

спілок – від 7900 до 51 тис., тобто в 6,5 разів. 

Розвиток споживчої кооперації спостерігається в 90-ті рр. та на початку XX ст. У цей час 

виникають споживчі товариства, організовані підприємцями і сільськими робітниками. Упродовж 

1891—1904 рр. в Україні з’явилося 469 нових споживчих товариств, а на початку 1914 року 

кількість споживчих товариств досягла 3280, відповідно у 1917 році — 4873. Споживча кооперація 

Наддніпрянської України об’єднувала близько 1,4 млн членів. 

У 1905 р. організовуються робітничі споживчі кооперативи, створені на кошти самих 

робітників. 

Після 1905 р. з’явилися перші українські об’єднання споживчих товариств (спілки). 1908 р. 

виникла Київська спілка споживчих товариств, що об’єднала 180 товариств Київської губернії та 

окремі споживчі кооперативи Подільської губернії, Волинської губернії, Полтавської 

губернії та Чернігівської губернії. 1912 року виникла Харківська спілка споживчих товариств. 1915 

року на базі Полтавського товариства гуртових закупівель заснована Полтавська спілка споживчих 

товариств. На 1 січня 1917 року в Україні вже було 26 спілок споживчих товариств. 

У 1911 р. розпочав свою діяльність реорганізований Київський кредитний банк – Союзбанк, 

він швидко став важливим організаційним та фінансовим осередком не тільки Київщини, а й всієї 

Наддніпрянської України. Банк здійснював банківські та торгово-посередницькі операції, 

організовував промислові підприємства, проводив видавничу діяльність, скликав кооперативні 

наради. 

За період із травня 1917 . по травень 1918 р. відбулося три Всеукраїнські кооперативні з’їзди. 

Результатом стало створення Українського центрального кооперативного комітету — центральної 

організації для українських кооперативів. 

Стрімко зростала кількість споживчих кооперативів та їх об’єднань. 1920 р. кількість 

споживчих спілок досягла 134. Із них: крайових — 5, районних — 124 і міських — 5. Найбільшою 

серед них був Дніпровський союз споживчих товариств (“Дніпросоюз”) у Києві, що виник у травні 

1917 р. “Дніпросоюз” здійснював торгівельні операції, розвивав власне виробництво товарів 

(фабрики: взуттєву, трикотажну, із виробництва мила), виконував інструкторсько-ревізійні та 

культурно-освітні функції. Споживча кооперація об’єднувала понад 4 млн. пайовиків, а разом з 

їхніми родинами — 15 млн., або понад 50 % усього населення. 

7 липня 1920 року, в Харкові, представниками Дніпроспілки, Об’єднання української робочої 

кооперації, Союзу споживчих спілок Півдня Росії та Південного управління Центрсоюзу було 

створено Всеукраїнський союз споживчих кооперативних організацій — ВУКОПСПІЛКА. 1920—

21 рр., крім споживчої, вона об’єднувала також інші види кооперації: сільськогосподарську, 

кредитну, промислову, універсальну. 

Із переходом до нової економічної політики, із березня 1921 р., кооперація почала 

повертатися до традиційних функцій. На 1 жовтня 1925 р. в Україні було 6678 споживчих 

товариств, із них 6382 сільські (1043 тис. членів) і 296 міських (617 тис. членів). У середньому на 

сільське споживче товариство припадало 1—2 крамниці, на міське — по 7—8. У 1931 р. частка 

роздрібного товарообороту кооперативних організацій складала 74 % від 

загальнореспубліканського. 

Проте уже в цей період споживча кооперація втрачала свої класичні ознаки, у зв’язку з 

реалізацією радянською владою послідовної політики її одержавлення. 29 вересня 1935 було 

прийнято постанови РНК СРСР і ЦК ВКП(б) “Про роботу споживчої кооперації на селі”. Відтоді 

споживча кооперація, керуючись директивами партійних і державних органів влади, мала 

обслуговувати тільки жителів сіл. Міські кооперативні заклади роздрібної торгівлі й громад. 

харчування були передані місцевим відділам системи наркомату внутрішньої торгівлі СРСР. 

Значних змін зазнав кооперативний сектор економіки в роки Другої світової війни. Із вересня 

1939 р. на території Західної України розпочалася перебудова місцевої кооперації на радянський 

лад. Уже в грудні 1939 р. було ліквідовано Ревізійний союз українських кооперативів. Припинилася 

діяльність кредитних і міських споживчих кооперативів, а їхнє майно перейшло у власність 

держави. У сільської споживчої кооперації було вилучено склади та запаси збіжжя й передано 

державній організації “Заготзерно”. По селах поширювалися сільські споживчі товариства 

радянського типу. Замість повітових спілок засновувалися районні спілки споживчих товариств, що 



входили до складу заново створених обласних споживчих спілок: Львівської, Дрогобицької, 

Станіславської, Тернопільської. 

12 серпня 1946 року відповідно до рішення Центрсоюзу СРСР № 768 Українська спілка 

споживчих кооперативних організацій (УКООПСПІЛКА) отримала назву «Українська 

республіканська спілка споживчих товариств України (УКООПСПІЛКА)». 

17 червня 1992 року п’ятими зборами Ради Укоопспілки XV скликання Українську 

республіканську спілку споживчих товариств було перейменовано у Центральну спілку споживчих 

товариств України (УКООПСПІЛКА). 

30 липня 2013 року на XXII (позачерговому) з’їзді споживчої кооперації України прийнято 

рішення про реформування споживчої кооперації України шляхом реструктуризації, а саме – 

створення представницького органу споживчої кооперації України – Всеукраїнської центральної 

спілки споживчих товариств (УКРКООПСПІЛКИ). 

 При підготовці відповіді на 6 питання необхідно розуміти, що  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, положення Міжнародного кооперативного альянсу. 

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

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

кооперативу. 

Міжнародний кооперативний альянс проводить свою діяльність на основі власного статуту.  

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. 
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	1 Становлення і розвиток житлової кооперації у Великобританії.
	При вивченні   5 питання необхідно врахувати, що  наприкінці XIX – на початку XX ст. український кооперативний рух набув значного розвитку. Він став важливим чинником господарського, правового, культурного і духовного піднесення українського нар...
	Так, 6 жовтня 1866 року у Харкові офіційно зареєстрували (затвердили Статут) перше в Україні споживче товариство. Його засновниками стали: відомий громадський діяч Микола Баллін, професор Бекетов, професор Гордієнко та інші відомі на той час особистос...
	Перша крамниця споживчого товариства відкрилася 27 січня 1867 року і одразу створила серйозну конкуренцію місцевим торговцям, адже в крамниці товариства товари відпускалися за більш низькими цінами і “повною вагою”. У 1869 році у складі споживчого тов...
	Діяльність споживчого товариства не обмежувалась продажем товарів першої необхідності. Тут налагодили збут сільгосппродукції, постачали селянам тканини та сільгоспінвентар, відкривали відділи пивні, чайні, бібліотеки, читальні, розвивали нові виробниц...
	Упродовж 1866—1870 рр. в Україні засновано 17 споживчих товариств (у Києві, Харкові, Одесі, Миколаєві, Катеринославі, Полтаві, Балті, Бердянську, Борзні, Ізюмі), які об’єднували в основному інтелігенцію.
	Після скасування кріпосного права на західноукраїнських землях також починає активно розвиватись кооперативний рух у вигляді кредитних, торговельних, споживчих та інших кооперативних спілок.
	1874 р. у Львові польські кооператори створили Союз заробіткових і господарських товариств, до якого входили 51 кредитний і 7 промислово-торгових кооперативів (17 175 членів). Серед них було чимало українців. Згодом деякі кооперативи перейшли в україн...
	Перший західноукраїнський споживчий кооператив “Народна торгівля” почав діяти у Львові з 1883 р. Він здійснював роздрібну торгівлю та виконував функції центрального складу споживчої кооперації. “Народна торгівля” мала мережу складів у Львові, Станісла...
	Львівська «Просвіта» започаткувала розвиток кооперативного руху на західноукраїнських землях, зокрема в Галичині, її діячі стали носіями загальної і господарської культури в селах. Засновані за допомогою «Просвіти» установи перетворилися на провідні у...
	З 1909 року реорганізоване Крайове товариство «Сільського господаря» «стало одним з найважливіших хліборобських організацій в тодішній Австрії та відіграло дуже важливу роль в історії українського галицького села».
	Майбутня молочарська кооперація розпочала свою діяльність при філії товариства «Просвіта» в Стрию, на початку 1900 році, а у 1907 році було засновано “Маслосоюз”. Тоді діяло 20 молочарень, де переробляли близько 2 млн. літрів молока, продукуючи понад ...
	Зростання чисельності кредитних спілок зумовило створення в 1898 р. Крайового союзу кредитного (КСК), який об’єднав і підпорядкував собі значну частину українських кредитних кооперативів. Загалом у Східній Галичині до Першої світової війни було близьк...
	Паралельно з Галичиною розвивався кооперативний рух на Буковині. «Перший український кредитний кооператив системи Райфайзена (для кредитування селян-фермерів) був створений у 1889 р. в селі Раранчі під Чернівцями. Найбільш поширені на Буковині були сі...
	На Закарпатті українська кооперація виникла в ході так званої верховинської акції, яку з кінця 90-х років XIX ст. здійснювала мукачівська експозитура угорського міністерства хліборобства. У 1902 р. в Ужанському комітеті діяли кредитні спілки в Перечин...
	Розвиток споживчої кооперації спостерігається в 90-ті рр. та на початку XX ст. У цей час виникають споживчі товариства, організовані підприємцями і сільськими робітниками. Упродовж 1891—1904 рр. в Україні з’явилося 469 нових споживчих товариств, а на ...
	У 1905 р. організовуються робітничі споживчі кооперативи, створені на кошти самих робітників.
	Після 1905 р. з’явилися перші українські об’єднання споживчих товариств (спілки). 1908 р. виникла Київська спілка споживчих товариств, що об’єднала 180 товариств Київської губернії та окремі споживчі кооперативи Подільської губернії, Волинської губерн...
	У 1911 р. розпочав свою діяльність реорганізований Київський кредитний банк – Союзбанк, він швидко став важливим організаційним та фінансовим осередком не тільки Київщини, а й всієї Наддніпрянської України. Банк здійснював банківські та торгово-посере...
	За період із травня 1917 . по травень 1918 р. відбулося три Всеукраїнські кооперативні з’їзди. Результатом стало створення Українського центрального кооперативного комітету — центральної організації для українських кооперативів.
	Стрімко зростала кількість споживчих кооперативів та їх об’єднань. 1920 р. кількість споживчих спілок досягла 134. Із них: крайових — 5, районних — 124 і міських — 5. Найбільшою серед них був Дніпровський союз споживчих товариств (“Дніпросоюз”) у Києв...
	7 липня 1920 року, в Харкові, представниками Дніпроспілки, Об’єднання української робочої кооперації, Союзу споживчих спілок Півдня Росії та Південного управління Центрсоюзу було створено Всеукраїнський союз споживчих кооперативних організацій — ВУКОП...
	Із переходом до нової економічної політики, із березня 1921 р., кооперація почала повертатися до традиційних функцій. На 1 жовтня 1925 р. в Україні було 6678 споживчих товариств, із них 6382 сільські (1043 тис. членів) і 296 міських (617 тис. членів)....
	Проте уже в цей період споживча кооперація втрачала свої класичні ознаки, у зв’язку з реалізацією радянською владою послідовної політики її одержавлення. 29 вересня 1935 було прийнято постанови РНК СРСР і ЦК ВКП(б) “Про роботу споживчої кооперації на ...
	Значних змін зазнав кооперативний сектор економіки в роки Другої світової війни. Із вересня 1939 р. на території Західної України розпочалася перебудова місцевої кооперації на радянський лад. Уже в грудні 1939 р. було ліквідовано Ревізійний союз украї...
	12 серпня 1946 року відповідно до рішення Центрсоюзу СРСР № 768 Українська спілка споживчих кооперативних організацій (УКООПСПІЛКА) отримала назву «Українська республіканська спілка споживчих товариств України (УКООПСПІЛКА)».
	17 червня 1992 року п’ятими зборами Ради Укоопспілки XV скликання Українську республіканську спілку споживчих товариств було перейменовано у Центральну спілку споживчих товариств України (УКООПСПІЛКА).
	30 липня 2013 року на XXII (позачерговому) з’їзді споживчої кооперації України прийнято рішення про реформування споживчої кооперації України шляхом реструктуризації, а саме – створення представницького органу споживчої кооперації України – Всеукраїнс...


