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-розробляти навчально-методичну літературу для самостійної позааудиторної 
роботи студентів з використанням віртуально-тренінгових електронних технологій 
навчання;

-поглибити загально-інформаційну підготовку студентів, виробити у них вміння 
ефективного користування комп’ютерно-комунікаційними засобами і програмами;

-активізувати роботу з національного громадянського виховання студентів, в 
основу якого варто покласти принципи гуманізму, демократизму, єдності сім’ї і 
навчального закладу, наступності та спадкоємності поколінь;

-посилити виховну роботу із студентською молоддю, забезпечити соціальне 
оздоровлення студентського колективу, здійснювати контроль за фізичним розвитком і 
здоров’ям молоді, сприяти заняттям фізичною культурою та спортом.

Отже, запропоновані стратегічні напрями кадрової політики сприятимуть 
формуванню конкурентоспроможного кадрового потенціалу та соціально-економічного 
потенціалу споживчої кооперації України.

Список використаних джерел
1. Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року: Указ Президента 

України: [електронне джерело]. - Джерело доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/344/

Гончаренко В. В.
д.е.н., професор

ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”

ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ КЛАСИЧНОГО НЕПРИБУТКОВОГО 
КООПЕРАТИВНОГО МЕХАНІЗМУ ДІЯЛЬНОСТІ У СПОЖИВЧІЙ КООПЕРАЦІЇ

УКРАЇНИ

В ринковій економіці кооперативи, як особлива форма господарської діяльності, 
мають унікальну соціально-економічну природу, що базується на ідеї економічної 
самодопомоги широких верств населення з метою самозабезпечення необхідними 
товарами та послугами. Цілі та завдання кооперативів, в тому числі й споживчих, 
суттєво відрізняються від традиційних форм ведення бізнесу, тому кооперативні 
організації займають особливе місце в економіках багатьох країн світу [1].

В Україні, на жаль, ця особливість споживчої кооперації була втрачена через різні 
причини. Підприємства і організації споживчої кооперації в нашій країні традиційно 
розглядаються як звичайні форми бізнесу, що спрямовують свою діяльність на 
отримання прибутку. Тому вони мають звичайний режим оподаткування, який 
застосовується до всіх форм підприємництва. В той самий час, інші, існуючі в Україні 
види кооперативів, -  обслуговуючі сільськогосподарські, кредитні (кредитні спілки), 
житлові та гаражні кооперативи, садівничі товариства тощо, -  мають статус 
неприбуткових організацій і підпадають під режим пільгового оподаткування.

158

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/344/


Слід зазначити, що в системі споживчої кооперації України накопичились суттєві 
проблеми та протиріччя. За період 1991-2016 рр. відбулося скорочення кількості 
пайовиків споживчої кооперації в 57,6 рази (із 12,5 млн. до 217 тис. осіб). Якщо на 
початку 90-х рр. членами системи споживчої кооперації було 42,7 % населення, то зараз 
цей показник становить лише 0,48 %. Кількість підприємств роздрібної торгівлі 
споживчої кооперації за цей період скоротилась із 73,6 тис. до 6,9 тис. одиниць. Це все 
свідчить про неефективність існуючої в Україні моделі діяльності споживчої кооперації.

У зв’язку з цим, виникла нагальна потреба започаткування серйозної наукової 
дискусії щодо подальшої моделі розвитку споживчої кооперації України. Це може бути 
як приватизація, так і кардинальне реформування фінансово-господарського механізму 
діяльності та повернення споживчої кооперації України до її класичної неприбуткової 
природи. На останньому варто зупинитись детальніше.

Особливість кооперативних форм господарювання у більшості країн світу полягає у 
тому, що члени-пайовики кооперативів, у тому числі і споживчих, є одночасно їх 
власниками та клієнтами/користувачами послуг. В міжнародній кооперативній практиці це 
називається “принципом тотожності власника і клієнта кооперативного підприємства”. 
Тому кооператив як господарюючий суб’єкт надає послуги не стороннім особам (клієнтам), 
а переважно або виключно своїм членам-власникам. Ця обставина обумовлює прагнення 
кооперативу до максимального здешевлення організованих ним для своїх членів послуг, а 
не отримання прибутку від такого надання для подальшого розподілу його між власниками 
(що характерно для суб’єктів підприємницької діяльності).

З огляду на вищезазначене, можна зробити висновок про особливу природу 
кооперативного прибутку. Кооперативні форми господарювання прагнуть надавати 
послуги своїм членам-пайовикам на неприбуткових засадах, тобто за собівартістю. 
Однак собівартість неможливо визначити наперед. Тому члени кооперативу, будучи 
його рівноправними співвласниками, спільно приймають рішення про механізм 
фінансування його діяльності. Джерелами такого фінансування є внески (вступні та 
пайові) та плата за послуги кооперативу, розмір яких має гарантовано покривати витрати 
кооперативу. Тому кооператив встановлює плату за свої послуги (ціни, розцінки) «з 
запасом» від планової собівартості для недопущення виникнення збитків. Звідси й 
виникає перевищення доходу над витратами кооперативу, що для будь-якого суб’єкта 
підприємництва цілком справедливо вважається прибутком. Це перевищення доходів 
над витратами у кооперативі є не метою діяльності, а наслідком неможливості точного 
попереднього встановлення плати за послуги на рівні собівартості. В класичних 
кооперативах існує особливий механізм розподілу між клієнтами-пайовиками 
отриманого кооперативом прибутку у вигляді кооперативних виплат пропорційно до 
користування послугами, що фактично є поверненням пайовикам надлишково сплачених 
кооперативу коштів за його послуги.

Описаний вище механізм неприбуткової господарської діяльності кооперативів, в тому 
числі й споживчих, свідчить, що поняття “неприбуткова діяльність” у кооперативах не 
означає відсутність прибутку чи отримання збитків. Цей термін означає лише те, що така 
економічна категорія як прибуток не є метою кооперативної діяльності. Крім цього, прибуток 
у кооперативних формах господарювання з економічного погляду має іншу економічну
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природу, ніж у підприємницьких, бо отримується переважно від обслуговування власників- 
пайовиків і розподіляється ними за спільним рішенням. За природою він більше схожий на 
цільове фінансування.

Слід зазначити, що описані вище міжнародні принципи та механізми кооперативної 
діяльності практично не застосовуються у споживчій кооперації України, яка в основі 
свого функціонування зберегла старий господарський механізм. Це дозволяє висунути 
гіпотезу стосовно високої ймовірності негативного впливу цього факту на сучасний стан 
споживчої кооперації України. Повернення споживчої кооперації України до класичної 
неприбуткової природи може відкрити перед нею нові перспективи.
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ІННОВАЦІЙНІ ЗАСОБИ ДІАГНОСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В 
КООПЕРАТИВНІЙ ТОРГІВЛІ

В умовах ринкової економіки інформаційні та інноваційні можливості, як результат 
сучасного інтелектуального продукту, створюють суттєвий потенціал для нового підходу до 
економічної діагностики функціонування торговельних підприємств споживчої кооперації, 
на підставі чого може кардинально змінюватися управління їх розвитком відповідно до 
потреб суспільства. Для торговельного підприємства це, насамперед, постійна і своєчасна 
робота з асортиментом товарів та послуг, організація їх реалізації згідно з договорами 
поставки та попитом обслуговуваних контингентів споживачів. Для удосконалення 
діяльності торговельних підприємств з використанням інструментарію моделювання 
необхідно впровадити принцип пріоритетності взаємопов’язаних показників комерційної 
діяльності. При цьому з множини основних показників треба виділити найбільш суттєвий 
показник як пріоритетний, визначити зону (діапазон) допустимої зміни його величини.

Для проведення діагностичних досліджень важливим є аналіз розв’язків оптимізаційних 
моделей. Так, за допомогою методів оптимізації визначаються оптимальні величини цільової 
функції /(х) в окресленій області допустимих розв’язків В, яка формується згідно з межовими 
обсягами використання товарних ресурсів. Для сформованої моделі ведеться пошук 
максимального або мінімального значення цільової функції /(х) при виконанні умов 
виробничо-збутового характеру в області допустимих її значень В. Найбільш характерними
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