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викладач вищої категорії,
Львівський кооперативний коледж економіки і права
СТРАТЕГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ РЕВІЗІЙНОГО СОЮЗУ
УКРАЇНСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ В ЧАСТИНІ РОЗВИТКУ
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ
НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ –
ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) ЧЕРЕЗ ПЕРІОДИЧНЕ ВИДАННЯ,
ВИДАВНИЧУ СПРАВУ ТА ВІДКРИТТЯ БІБЛІОТЕК
Основним завданням стратегічного значення Ревізійного союзу
українських кооперативів в частині розвитку фінансово-економічної та
кооперативної просвіти українців було налагодження видання періодики.
Важливо наголосити на фахових фінансово-економічних освітньопросвітницьких часописах, котрі намагалися із сторінок преси «достукатися»
до зубожілих сердець пересічного українця, шляхом боротьби із економічною
неграмотністю, зокрема через періодичні видання, до яких відносимо: фаховоосвітній «Господарсько-Кооперативний Часопис», науково-теоретичний
економічно-кооперативний місячник «Календар Українського Кооператора»,
«Кооперативний вісник», «Кооперативна Республіка». Особливу увагу хочемо
зосередити на часописі «Кооперативна Родина» (січень 1928 р.), – основна
мета якого полягала в інформуванні читачів через огляд економічних новин з
Європи та Наддніпрянщини, особливе місце посідали завдання щодо розвитку
місцевої кооперації, інформування про новації кооперативної практики та
теорії у світі. Упродовж 1929-1932 років на сторінках часопису було
розміщено ряд статей, що висвітлювали проблеми боротьби з виявами
економічної кризи як загалом, так і конкретно у кооперації [1, с. 17].
Спеціалізована
фахова
література
на
кооперативну
та
загальноекономічну тематику. Зокрема серед праць фінансово-економічного
спрямування хочемо виокремити дослідження А. Гаврилка («Коли повстає
недостача товару?», 1927 р.), К. Коберського (серед багатьох інших праць
діяча хочемо виокремити такі: «Всі до нас!», 1927 р., «Організація і ведення
господарсько-споживчої кооперативи (з евентуальним молочарським
відділом), Збірник правил та інструкцій», 1928 р.), Е. Шахновича (зокрема
«Поучення як засновувати господарсько-споживчі та инші кооперативи 1. ст.,
Повітові Союзи Кооператив і як лучити кооперативи, враз зі зразками
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подань», 1928 р.) [7, с. VII]. З 1933 р. в частині розвитку та поширення
економічних знань сприяли праці І. Стернюка («Практичні вказівки для
продавців», «Підручник Книговодства»). У цьому підручнику автором
здійснено багато напрацювань по роз’ясненню практичних основ торговельної
науки, а також її взаємозв’язку з іншими галузями [8].
Тепер декілька слів щодо роботи бібліотеки Ревізійного союзу
українських кооперативів, котра охоплювала величезну кількість різних
напрацювань для набуття різнофахових освітніх знань: від загальних до
вузькоспеціалізованих [8, с. 13]. Структуру бібліотечної бази відображено
на рис. 1.
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Рис. 1. Місце економіко-кооперативних праць в структурі бази
бібліотечних напрацювань Ревізійного союзу українських кооперативів
у 1936 р. загальною кількістю 119 часописів [2, с. 18]
Як бачимо на рис. 1, популяризація економічно-кооперативних видань
(оскільки частка цих праць займає 47,8% від загальної кількості усіх праць) є
важливим чинником саме економічної освітньо-просвітньої діяльності
Р.С. У.К. У цей час також започатковано дуже цікавий проект Ревізійного
союзу українських кооперативів, щодо організації 3-ьох мандрівних
кооперативних бібліотек у комплектації 60, 62 та 63 книги у кожній групі.
Так-звані «мандрівні видання» передавалися у шість різних організаційних
осередки Ревізійного союзу українських кооперативів на тривалість
3-6 місяців.
Підсумовуючи зазначимо, що організаційний відділ Ревізійного союзу
українських кооперативів з боку відомих громадсько-політичних
діячів,вчених та економістів того часу, працювали задля спроби залучення
якомога більше кооператорів для того, аби опрацьовувати та
ознайомлюватися з літературними новаціями на фінансово-економічну
тематику, а також фаховими освітньо-просвітницькими періодичними
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виданнями. Проте фінансово-економічна освітньо-просвітницька діяльність
була лише частинкою загальної ідеології українського кооперативного руху.
При цьому кооперація намагалася просвітити селян та ознайомити на практиці
з організацією фахових освітньо-просвітницьких курсів у т.ч. й фінансовоекономічного напрямку.
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