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Досліджено сутність і особливості функціонування споживчої кооперації як економічної системи. Роз-
глянуто засади діяльності споживчої кооперації з точки зору інституційних теорій. Обґрунтовано роль 
споживчої кооперації в сучасній економіці. Досліджено концептуальні засади функціонування споживчої 
кооперації. Обґрунтовано переваги діяльності організацій споживчої кооперації.
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Постановка проблеми. Сучасна економі-
ка являє собою комплексну систему, яка 

передбачає функціонування різноманітних ін-
ституційних форм як синтез комерційних і не-
комерційних організацій з різними типами госпо-
дарства і механізмами управління.

Феномен кооперації існує в усіх суспільствах, 
починаючи з традиційного (доіндустріального) 
і закінчуючи сучасним постіндустріальним, ін-
формаційним суспільством. Споживчі товариства 
маючи статус некомерційної організації, утворю-
ють систему споживчої кооперації, яка є части-
ною інституційного механізму ринкової економіки.

Взагалі споживча кооперація є досить супер-
ечливим явищем з точки зору економічної науки, 
що пов’язано з особливостями її функціонування. 
З одного боку, організації споживчої кооперації 
є господарюючими суб’єктами, що приймають 
участь у створенні національного добробуту, а 
з іншого – мають суттєві відмінності у форму-
ванні і розподілі результатів своєї діяльності.

Саме сутнісні особливості соціально-економіч-
ної природи споживчої кооперації обумовлюють 
необхідність окремого визначення інституційних 
засад її функціонування в економічній системі.

Аналіз останніх досліджень. Суперечки щодо 
визначення місця і ролі кооперації в економічній 
системі точаться протягом всього періоду функ-
ціонування кооперативної форми господарюван-
ня, сформувавши два практично протилежні по-
гляди на вищезазначену проблему.

Певна група дослідників стверджує, що саме 
кооперація є засобом перетворення всієї еконо-
мічної системи в майбутньому [4; 7]. Визначаючи 
кооперацію «найдосконалішою з відомих форм 
діяльності» [5] за критерієм соціальної справед-
ливості, прихильники такого підходу пророку-
ють, що внаслідок докорінної зміни поглядів на 
природу суспільства і поширення кооперативних 
принципів саме ця форма господарювання посту-
пово охопить всі сфери економіки.

На противагу такій думці, інші науковці не 
пов’язують подальший розвиток економіки і сус-
пільства з широким розповсюдженням коопера-
тивних засад в господарській діяльності [1; 2; 3], 
вважаючи кооперацію однією з тимчасових форм 
співпраці людей на шляху до більш високого рів-
ня розвитку економічних систем. 

На нашу думку, перспективи розвитку коопе-
рації обумовлюються цілою низкою її характе-
ристик і різноманітних факторів, поєднання яких 
створює синергічний ефект і трансформується 
у особливості кооперації.

Метою статті є дослідження інституційних 
засад функціонування споживчої кооперації 
в сучасній економічній системі.

Результати досліджень. Однією з центральних 
у теорії і практиці кооперації є проблема її стату-
су з точки зору її прибутковості/неприбутковості.

Коренями ця проблема, насамперед, сягає 
в історію кооперативного руху, який розвивався 
відповідно до особливостей розвитку економічної 
науки.

З початку ХХ століття на території Росій-
ської імперії панувала спочатку марксистська, 
а пізніше неомарксистська теорія, основу якої 
складала теорія експлуатації (перетворена з те-
орії трудової цінності Д. Рікардо) і ідеї держав-
ного соціалізму Німецької соціально-політичної 
школи [6]. Головним постулатом трудової теорії 
цінності є антисоціальний характер прибутку – 
категорії, що маючи «експлуататорський» статут 
була несумісною з побудовою соціалістичного 
суспільства. Під впливом пануючих на той час 
економічних ідей, кооперацію було проголошено 
капіталістичною за формою, але соціалістичною 
за змістом [8], що фактично призвело до вихоло-
щення ринкової сутності кооперації і звуження її 
соціально-економічних можливостей. Таке ніве-
лювання підприємницьких засад кооперативної 
форми господарювання практично відмежувало 
кооперацію від капіталізму, а отже і від голо-
вних категорій ринкової економіки – прибутку, 
конкуренції, підприємництва. Радянський період 
функціонування кооперації тільки поглибив не-
достатність ринкової орієнтації її розвитку.

По-друге, протягом першої половини ХІХ сто-
ліття було закладено підвалини трьох основних 
видів кооперації (виробничої, сільськогосподар-
ської та споживчої), які, незважаючи на спіль-
ність і об’єктивність умов, різняться за природою 
виникнення. В умовах розвитку ринкових відно-
син метою організації кооперативів у виробни-
чій і сільськогосподарській галузях стали проти-
стояння конкуренції і захист своїх економічних 
інтересів, які полягали в прагненні підвищити 
ефективність діяльності шляхом скорочення ви-
трат на її здійснення і отримання більшого при-
бутку від реалізації результатів своєї праці на 
ринку.

Принципову іншу природу має споживча коо-
перація. Теоретичною передумовою зародження 
споживчої кооперації стала об’єктивна можли-
вість здешевлення вартості власного споживан-
ня за рахунок усунення посередницьких ланок 
між виробниками і споживачами. В подальшо-
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му вигідність таких угод обумовила об’єднання 
споживачів в товариства для постійної заку-
півлі необхідних його членам товарів на умовах 
періодичних внесків до фонду грошових коштів 
та формування відпускної ціни з урахуванням 
додаткових витрат на транспортування і утри-
мання складу-магазину. Це суттєво відрізняло 
споживчі товариства від інших товариств і гос-
подарюючих суб’єктів суто підприємницького 
типу, діяльність яких спрямована на зовнішнє 
середовище і результат досягається за рахунок 
«чужих». Отже, безумовно погоджуючись з при-
бутковим характером кооперативної форми гос-
подарювання в цілому і виробничої та сільсько-
господарської зокрема, важко віднести до цієї 
когорти споживчу кооперацію, в основі ідеї якої 
лежить не принцип прибутковості діяльності, а 
принцип економії.

Споживча кооперація займає своє місце серед 
некомерційних організацій. Для дослідження ін-
ституційних засад її діяльності необхідний сис-
темний підхід, який дозволить виявити сутнісні 
характеристики, взаємозв’язки і взаємодії в їх 
розвитку. Саме тому, аналіз економічної природи 
споживчої кооперації неможливий без поєднан-
ня макро- і мікроекономічного дослідження, нео-
класичного і неоінституційного підходів та теорії 
економічних організацій.

Насамперед, слід зазначити, що постулати 
неокласичної теорії не дозволяють всебічно до-
слідити особливості функціонування споживчої 
кооперації. Базуючись на ринковому збалансу-
ванні попиту і пропозиції, в межах неокласичної 
теорії діяльність організацій споживчої кооперації 
можна дослідити тільки як виробників (продавців) 
товарів (послуг) і зробити висновок, що умовою 
успішного функціонування споживчої кооперації 
на ринку є можливість запропонувати свій товар 
за нижчими, ніж у потенційних конкурентів, ці-
нами або забезпечити нижчу собівартість. Таким 
чином, спираючись на виробничу функцію під-
приємства, неокласична теорія не враховує систе-
му соціально-економічних відносин, яка становить 
феномен споживчої кооперації.

Ширші можливості для дослідження системи 
споживчої кооперації надає неоінституційна те-
орія, яка, не заперечуючи понять і інструмен-
тів неокласицизму, дає уявлення про економічну 
еволюцію, оскільки досліджує економічну систе-
му в її розвитку і функціонуванні.

З точки зору неоінституціоналізму, споживча 
кооперація може розглядатися як:

– особлива підсистема інститутів в системі ін-
ституційних відносин, яка характеризується су-
купністю норм і правил щодо цілей діяльності, 
механізму створення, реєстрації, функціонуван-
ня, реорганізації і ліквідації її організацій;

– особлива система правочинності власни-
ка (на відміну від комерційних організацій), яка 
відображає обмеження у формуванні і викорис-
танні прибутку, особливості фінансування і опо-
даткування;

– особлива система економії трансакційних 
витрат.

Відповідаючи теорії організацій, споживча ко-
операція, характеризується внутрішньою струк-
турою, співпідпорядкуванням, взаємозв’язком 
і взаємозалежністю елементів: її організації 

є свідомо керованими соціальними утвореннями 
з певними межами, що функціонують на віднос-
но постійній основі для досягнення спільної мети, 
у відповідності до яких вони встановлюють вза-
ємовідносини з іншими фізичними та юридични-
ми особами.

Інституційність засад діяльності споживчої 
кооперації в ринковій еконо-міці підтверджує 
і теорія польських дослідників, які обґрунтову-
ють необхідність і доцільність некомерційних ор-
ганізацій такого роду, виходячи із закону попиту 
і пропозиції: споживча кооперація відображає 
інтереси споживачів-власників-засновників в по-
шуку потрібних їм товарів по цінах, які вони го-
тові заплатити [10].

Отже, роль споживчої кооперації в сучасній 
економічній системі обумовлюється, насамперед, 
статусом і функціями некомерційної організації 
(табл. 1).

Таблиця 1
Функції споживчої кооперації як 

некомерційної організації 

Основні функції некомерційних 
організацій

Функції  
споживчої  
кооперації

Виконання певних функцій ринку  
і держави +

Коригування недостатності та асиметрії 
інформації
Утворення організацій, орієнтованих  
на інтереси споживачів, а не інвесторів +

Утворення «проміжних» організацій,  
що забезпечують взаємозв’язки людини 
і суспільства, держави і бізнесу

Джерело: узагальнено автором

З одного боку, організації споживчої коопера-
ції перебирають на себе виконання певних за-
вдань задоволення попиту на суспільні потреби, 
які, внаслідок недостатньої гнучкості адміністра-
тивно-бюрократичного державного апарату, не 
під силу державі або ринку. Крім того, завдяки 
існуванню інституційних норм, які характеризу-
ють цілі, порядок діяльності її організацій, права 
і обов’язки членів, споживча кооперація сегмен-
тує споживчий ринок за асортиментом і рівнем 
платоспроможності. 

З іншого боку, специфіка системи споживчої 
кооперації полягає в тому, що її організації орі-
єнтовані на споживача, що, в тім, не означає від-
сутності у засновників економічних інтересів, які 
можуть проявлятися в різний спосіб. Не маючи 
на меті отримання прибутку, споживчій коопе-
рації не заборонено займатися підприємницькою 
діяльністю настільки, наскільки це сприяє досяг-
ненню задекларованих цілей. Особливість спо-
живчої кооперації як некомерційної організації 
полягає не у відсутності прибутку і мотивації до 
його отримання, а в обмеженні свободи його ви-
користання.

Споживча кооперація також виконує функцію 
економії трансакційних і трансформаційних ви-
трат засновників і членів кооперативних органі-
зацій – витрат на організацію обміну ресурсами 
і діяльності шляхом скорочення посередницьких 
витрат на закупівлю, доставку і реалізацію то-
варів.
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Аналізуючи роль і місце споживчої коопера-
ції в економічній системі держави, можна ствер-
джувати, що такий тип некомерційних організа-
цій не відокремлений від ринкової конкурентної 
економіки. Споживчі кооперативи збільшують 
різноманітність форм функціонування суб’єктів 
господарювання і, таким чином, сприяють роз-
ширенню конкурентного середовища. Діючи в бік 
зниження споживчих цін, саме підприємства 
споживчої кооперації можуть гідно конкурува-
ти з комерційними підприємствами, стимулюючи 
останніх до пошуку способів скорочення витрат. 
Слід зазначити, що мотив отримання прибутку 
включає зростання економічної ефективності ви-
робництва і задоволення споживчого попиту, а 
споживча кооперація, маючи можливості гнучко 
пристосовуватися до попиту, знаходить перспек-
тиви розвитку всієї національної економіки [11].

Отже, ключовими особливостями споживчої 
кооперації як суб’єкта некомерційного господа-
рювання, є: по-перше, орієнтація функціонуван-
ня підприємств і організацій не на отримання 
прибутку від діяльності, а на розв’язання соці-
альних завдань; по-друге, поєднання економіч-
ної ефективності господарювання з соціальною 
ефективністю діяльності для досягнення заде-
кларованих цілей.

Внаслідок наявності специфічних цілей ді-
яльності споживчу кооперацію як некомерційну 
організацію можна вважати системоутворюючим 
інститутом. Основною відмінністю споживчого 
кооперативу від інших громадських організацій 
і господарюючих суб’єктів є одночасне поєднан-
ня в процесі діяльності двох сфер: соціальної 
та економічної (табл. 2). 

Головна кооперативна перевага полягає 
в оптимальному поєднанні соціальної місії з гос-
подарською діяльністю організації. Основою до-
сягнення соціальних цілей споживчого коопера-
тиву є автономна спільна господарська діяльність 
членів за рахунок наявних в їх розпорядженні 
матеріальних та фінансових ресурсів, обмеже-
ність яких і обумовила формулювання цінностей 
кооперації, пошук таких принципів спільної ді-
яльності, які б забезпечили незалежне і ефектив-
не функціонування. Саме завдяки своїм принци-
пам і цінностям споживчі кооперативи являють 
собою особливу форму соціально-орієнтованих 
господарюючих суб’єктів. Унікальність коопе-
рації полягає ще й в тому, що це єдина форма 
організації господарювання, яка має міжнарод-
ні, законодавчо виписані і затверджені основи її 
ідентифікації і функціонування.

В функціонуванні і розвитку системи спо-
живчої кооперації проявляється більш глибинна 
категорія. Споживча кооперація як виробник то-
варів і послуг утворює своєрідну соціальну мере-

жу – комунікаційні взаємодії між економічними 
суб’єктами щодо координації їх діяльності [9].

Статус споживчої кооперації як некомерцій-
ної організації відображає наявність в ринковій 
економіці особливого фактору виробництва – 
спроможності населення до самоорганізації, са-
моуправління і самодіяльності, яка і реалізуєть-
ся через формування споживчих кооперативів 
і перетворення їх у соціальну мережу шляхом 
утворення об’єднань первинних організацій. Спо-
живча кооперація як своєрідна соціальна мережа 
може бути умовно названою соціальним багат-
ством держави.

Висновки. Споживча кооперація функціонувала 
і функціонує в межах економічної системи суспіль-
ства на кожному етапі його розвитку, внутрішнім 
джерелом еволюції якої слід вважати розвиток 
взаємодії людей з метою розв’язання своїх соці-
ально-економічних проблем. Споживча кооперація 
як некомерційна організація виступає організацій-
ною основою механізму суспільного регулювання, 
оскільки відображає індивідуальні і групові інтер-
еси людей, розв’язуючи певні місцеві/регіональні 
проблеми шляхом самоорганізації людей.

Кооперативи є продуктом ринкової еконо-
міки і являють собою специфічні господарюючі 
суб’єкти, які, реалізуючи свою соціальну місію, 
здійснюють господарську діяльність. Спожив-
ча кооперація розглядається в якості особливої 
форми, адекватної сучасному етапу розвитку со-
ціально орієнтованого суспільства, оскільки го-
ловною перевагою (ознакою) кооперації є те, що 
вона заснована на безпосередній ініціативі і са-
модіяльності її членів в ім’я їх же добробуту.

В той же час кооперативам притаманні риси 
високоефективних господарюючих суб’єктів, най-
більш вдало пристосованих до умов ринкової еко-
номіки: за період свого існування кооперативи 
зарекомендували себе як конкурентоспроможні 
підприємства, не менш ефективні, ніж інші ринкові 
структури. Але, на відміну від підприємств інших 
організаційно-правових форм, в основі кооператив-
ної моделі господарювання лежить не прагнення 
особистої вигоди, а турбота про своїх членів.

Унікальність споживчої кооперації полягає 
в тому, що, з одного боку, – це самоорганізована 
суспільна структура, а з іншої – самодостатня 
господарська організація. І саме ці особливості 
формують головну перевагу, яка є підґрунтям 
для довгострокового ефективного функціонуван-
ня споживчої кооперації: оптимальне поєднання 
соціальної місії кооперації з її господарською ді-
яльністю, заснованою на кооперативних принци-
пах і цінностях. Споживча кооперація є органіч-
ною складовою ринкової економіки, яка об’єднує 
економічних суб’єктів для створення і підтримки 
інституційного середовища.

Таблиця 2
Характерні риси споживчого кооперативу 

Ознаки соціальної організації Ознаки господарюючого суб’єкта
- автономність, незалежність від державних структур, економічних 
суб’єктів інших організаційно-правових форм;
- можливість об’єднання в одній організації юридичних і фізичних осіб;
- добровільність об’єднання різних верств населення;
- певна територіальність функціонування;
- цільове призначення – задоволення економічних, соціальних і 
культурних потреб своїх членів за рахунок господарської діяльності.

- організаційна єдність;
- наявність обособленого майна;
- самостійний баланс і рахунки;
- правоздатність участі в 
громадянському обороті;
- дієспроможність прав і обов’язків.

Джерело: узагальнено автором
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

Аннотация
Исследована сущность и особенности функционирования потребитель-ской кооперации как эконо-
мической системы. Рассмотрены основы деятельности потребительской кооперации с точки зрения 
институциональных теорий. Обоснована роль потребительской кооперации в современной экономике. 
Исследованы концептуальные основы функционирования потребительской кооперации. Обоснованы 
преимущества деятельности организаций потребительской кооперации.
Ключевые слова: кооперация, виды кооперации, потребительская кооперация, кооперативные принци-
пы, кооперативные преимущества.
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INSTITUTIONAL BASES OF THE FUNCTIONING  
OF CONSUMERS’ CO-OPERATIVE

Summary
The essence and peculiarities of the functioning of consumer cooperation as an economic system are in-
vestigated. The bases of activity of consumer cooperation from the point of view of institutional theories 
are considered. The role of consumer cooperation in the modern economy is justified. The conceptual 
foundations of the functioning of consumer cooperation are explored. The advantages of the activity of 
consumers' cooperation organizations are justified.
Keywords: cooperation, types of cooperation, consumer cooperation, cooperative principles, cooperative 
advantages.


