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Надано оцінку потенціалу споживчої кооперації у подоланні фінансової кризи. Узагальнено специфічні
особливості діяльності системи споживчої кооперації в умовах адаптації до ринкового середовища, а також
визначено їх вплив на організацію фінансів і фінансової діяльності. Виявлено фактори, які зміцнюють і
послаблюють фінансову конкурентоспроможність споживчих товариств.
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ВСТУП
У ретроспективному плані споживчі товариства сформувались як самостійні, демократичні організації,
які здійснювали господарську діяльність на засадах взаємовиручки та взаємодопомоги, не з метою отримання прибутку, а для поліпшення свого матеріального та соціального стану. Історія довела активізацію
кооперативних форм діяльності у період кризових економічних явищ, що дозволяє суспільству краще мобілізувати внутрішні резерви для їх подолання [1, c. 133]. У сучасних умовах фінансової нестабільності,
скорочення платоспроможності населення важливим є зростання економічного потенціалу системи кооперативних організацій, їх підприємств (об’єднань), захист майнових прав та інтересів їх членів, залучення в
них широких верств населення шляхом формування фінансових ресурсів та придбання товарів в кооперативних магазинах [2].
Згідно зі «Стратегією розвитку споживчої кооперації України (2004-2015 pp.)». передбачено вийти на
нову модель її організації, забезпечити довгострокову конкурентоспроможність системи загалом та об’єднаних
нею організацій і підприємств на основі організаційної реструктуризації. Серед стратегічних напрямів концепції: реалізація нових форм управління, заснованих на переважному розвитку економічних методів, спрямованих на зростання матеріальної зацікавленості учасників цього процесу, істотне розширення комплексу
функцій управління та реалізація адекватних ринкових завдань [3]. Вирішити ці проблеми неможливо без
запровадження фінансового управління із врахуванням специфіки діяльності підприємств споживчої кооперації. Разом із тим погоджуємося з А.В. Куценко, що в системі управління ефективністю споживспілки
пріоритети управління фінансовими ресурсами визначені не чітко [4, c. 16].
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є узагальнення специфічних особливостей діяльності системи споживчої кооперації в умовах адаптації до ринкового середовища, а також визначення їх впливу на організацію фінансів і фінансової
діяльності.
РЕЗУЛЬТАТИ
Вагомість кооперативного сектора економіки підтверджується досвідом розвитку та державної підтримки кооперативів в країнах ЄС, яким притаманні: 1) великі обсяги операцій (від 3,6 в Португалії до 23,7 млрд.
євро в Данії річного товарообігу); 2) високий рівень конкурентоспроможності, внаслідок ефекту масштабу
та концентрації господарської діяльності; 3) дієве державне стимулювання різних видів кооперації; 4) диверсифікація та індустріалізація діяльності традиційних видів сільськогосподарських кооперативів; 5) зростання потужності кооперативів третинного сектора (банківські, страхові, споживчі кооперативи, спілки
роздрібних торговців та кредитні спілки) та обслуговуючих кооперативів, особливо в галузі туризму;
6) високий рівень інтеграції кооперативів різних галузей діяльності; 7) диверсифікація діяльності кооперативів шляхом комбінування функцій виробництва, матеріально-технічного постачання, маркетингу та сервісу; 8) інноваційний характер кооперативного підприємництва; 9) поглиблення міжнародної інтеграції кооперативів тощо [5].
З усіх підсистем кооперативного сектора в Україні споживча кооперація є найбільш структурованою і
організаційно оформленою. Споживча кооперація в Україні — система самоврядних організацій громадян
(споживчих товариств, їх спілок, об’єднань), а також підприємств та установ цих організацій, яка є самостійною організаційною формою кооперативного руху (ст. 111 Господарського Кодексу України) [6]. У сучасний період споживча кооперація об’єднує 579,9 тис. пайовиків. До складу Центральної спілки споживчих товариств (Укоопспілки) входять: Кримська республіканська спілка споживчих товариств, 21 облспоживспілка; 219 районних спілок споживчих товариств; 198 районних споживчих товариств; 1721 сільське
споживче товариство; 192 міських споживчих товариств; 2928 інших господарюючих суб’єктів [7].
У складі спілки споживчих товариств України функціонує 19,4 тис. об’єктів роздрібної торгівлі, в тому
числі 14,6 тис. магазинів загальною торговою площею 1166,9 тис. кв.м. та 4,8 тис. закладів ресторанного
господарства на 231 тис. посадкових місць. Із загальної кількості роздрібної торговельної мережі майже
75% розташовані в сільській місцевості України. Оптову торгівлю у споживчій кооперації системи Укоопспілки здійснюють 92 торгових бази, зокрема 45 універсальних міжрайонних баз облспоживспілок та споживчих товариств, 13 баз і міжрайонних складів із торгівлі господарчими товарами, лісовими і будівельни-
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ми матеріалами тощо. Заготівельна галузь здійснює закупівлю сільськогосподарської продукції та сировини
і нараховує близько 200 районних заготівельних підприємств, 924 заготівельних пунктів та 778 магазинівзаготпунктів.
У сучасний період перед нашим суспільством постає завдання відродити ті кооперативні ідеї, які історично
є властивими для українського народу, але були спотворені довгим періодом панування радянського режиму.
Багаторічний курс керівництва колишнього Радянського Союзу на злиття усіх форм власності в єдину
соціалістичну призвів до суттєвої деформації кооперативної власності, її усуспільнення і знеособлення, відчуженості об’єктів власності від пайовиків, надмірної концентрації майна у вищих структурних ланках системи — споживчих спілках. Так, на початку 90-х років ХХ ст. базова ланка споживчої кооперації — споживчі
товариства, які найбільше наближені до пайовиків, володіли лише 31% кооперативного майна. Пайовий
фонд, сформований за рахунок індивідуальних внесків членів споживчих товариств, що були, по суті, їхньою
приватною власністю, становив лише 3% від загальної суми кооперативного капіталу. Таким чином, споживча кооперація входила в період реформування економіки України практично одержавленою структурою, яка значною мірою втратила свої демократичні принципи і ринкові основи господарювання [8].
Аналіз основних тенденцій розвитку оптової торгівлі споживчої кооперації в пострадянський період засвідчив, що ринкові трансформації в економіці України призвели до значного скорочення обсягів діяльності та
чисельності оптових баз, зниження їх ролі в організації товаропостачання відомчої роздрібної торговельної
мережі, порушення взаємозв’язків із товаровиробниками, в тому числі з внутрісистемними [9, c. 11]. Сучасний стан оптової торгівлі споживчої кооперації оцінюється як критичний. Поряд із зовнішніми чинниками
цьому сприяли негативні тенденції в розвитку всіх галузей діяльності споживчої кооперації: роздрібної
торгівлі, ресторанного господарства, заготівельно-виробничого комплексу, скорочення обсягів товарообороту та чисельності підприємств роздрібної торгівлі, частки споживчої кооперації в загальному роздрібному товарообороті України.
Скорочення роздрібної торговельної мережі споживчої кооперації відбулося у найвигідніших сегментах
сільського споживчого ринку та міській місцевості [10, c. 9]. Роздрібні торговельні підприємства далеко не
в повному обсязі реалізують економічні переваги, які вони мають у порівнянні з конкурентами, зокрема:
розвинену матеріально-технічну базу, багатопрофільний характер діяльності споживчої кооперації, наявність
пайовиків як гарантованих покупців тощо. Тому для оцінки результату діяльності роздрібних торговельних
підприємств споживчої кооперації мають використовуватися, у тому числі, показники обсягів реалізації
товарів (послуг) пайовикам: сума відшкодування пайовикам частини вартості товарів, придбаних у роздрібній
мережі споживчої кооперації; обсяг реалізації товарів пайовикам відносно товарообігу роздрібної мережі
споживчої кооперації, середній товарообіг реалізованих товарів пайовикам на одного члена споживчого
товариства тощо.
Ринкова за самим своїм генезисом система споживчої кооперації, як це не дивно, стала прискорено втрачати свій конкурентний потенціал якраз із переходом до ринку. Пайова природа кооперації стала дедалі
виявляти свою обмеженість і програвати у змаганні з малим бізнесом; надто фондомістка інфраструктура
споживчої кооперації, розміщена переважно в сільській місцевості, зазнала цінового тиску; низька платоспроможність сільських товаровиробників та населення зупинили прискорення окупності об’єктів кооперативної інфраструктури [11, c. 18]. Тому у сучасних умовах постає потреба гармонійно поєднати історично
сформовані принципи діяльності споживчих товариств із ринковими умовами економіки та забезпечити
конкурентоспроможність цих кооперативних утворень із суб’єктами підприємницької діяльності. У цьому
контексті має інтерес визначення правового статусу споживчого товариства.
Закон України «Про споживчу кооперацію» у ст. 5 встановлює, що первинною ланкою споживчої кооперації є споживче товариство — самостійна, демократична організація громадян, які на основі добровільності
членства і взаємодопомоги за місцем проживання або роботи об’єднуються для спільного господарювання
з метою поліпшення свого економічного і соціального стану . Однією з характерних для споживчих товариств ознак, які відображають його специфіку, є спеціальна соціальна мета діяльності. Разом із тим підкреслюється, що у статуті — основному документі, що регулює діяльність споживчого товариства, має бути
регламентований порядок утворення майна товариства і розподілу прибутку. Споживче товариство вважається
створеним, визнається юридичною особою і може здійснювати господарську та іншу діяльність із дня його
державної реєстрації.
Ст. 86 Цивільного Кодексу України відносить споживчі кооперативи до непідприємницьких товариств,
але передбачає, що вони можуть поряд зі своєю основною діяльністю здійснювати підприємницьку діяльність,
якщо інше не встановлено законом і якщо ця діяльність відповідає меті, для якої вони були створені, та
сприяє її досягненню [12].
Можливість здійснення підприємницької діяльності обумовлює процес удосконалення управління діяльністю на підприємствах системи споживчої кооперації України та розвиток нової організаційної структури
— госпрозрахункових відособлених підрозділів споживчих товариств, споживспілок, підприємств. Виходячи зі змісту своєї діяльності, госпрозрахункові відособлені підрозділи мають на меті: задоволення потреб у
товарах, роботах, послугах членів споживчих товариств, установ споживчої кооперації та позасистемних
споживачів; забезпечення раціонального використання наявних матеріальних, трудових, фінансових ресурсів;
впровадження досягнень науки, використання передових технологій, і на цій основі забезпечення конкурен-
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тоспроможності підприємства; вирішення питань матеріального та соціального забезпечення працівників
підрозділу [13, c. 12].
З метою створення дієвої системи управління та забезпечення її методичним інструментарієм запропоновано рекомендації щодо впровадження в систему управління споживчої кооперації маркетингових
засад [14, c. 13]. Відтак, активізація підприємницької діяльності в споживчій кооперації передбачає послідовне формування ринкового механізму і впровадження нових методів господарювання з широким
використанням таких інструментів і важелів як прибуток, дивіденди, виплати, кредити, вільні ціни, санкції,
стимули [15, c. 9]. Зокрема Соколова А.М. високо оцінює синергізм перспективних взаємозв’язків споживчого товариства з кредитною спілкою та всередині системи [16].
Ключове значення для подальшого розвитку споживчої кооперації мають: упорядкування відносин власності, відродження реального власника кооперативного майна, підвищення зацікавленості й активізація участі
пайовиків у діяльності споживчих товариств і кооперативних підприємств.
Програма завершення розмежування і закріплення власності в споживчій кооперації України розроблена з урахуванням курсу держави на реформування національної економіки. Вона базується на основоположних кооперативних цінностях і принципах, визнаних Міжнародним кооперативним альянсом, членом якого
є Укоопспілка [17]. Статутний капітал споживчих товариств, підприємств (об’єднань) районних і обласних
споживспілок, Кримспоживспілки, Укоопспілки з метою наступної передачі частки капіталу від одних
суб’єктів права власності у власність інших суб’єктів розділяється на дві частини: неподільну і подільну.
Перша неподільна частина статутного капіталу (не менше 25%) закріплюється за конкретними юридичними особами (суб’єктами права власності) і виступає гарантом цілісності, стабільного економічного розвитку споживчої кооперації України та використовується на загальні блага всіх пайовиків як нинішніх, так і
майбутніх поколінь.
Друга подільна частина статутного капіталу (до 75%) зараховується до пайового (колективного) капіталу
споживчих товариств, споживспілок, їх підприємств, об’єднань і підлягає розмежуванню та закріпленню
(персоніфікації) за пайовиками — фізичними особами.
Положення про майнові сертифікати на право на пай (частки) в майні споживчого товариства, підприємства споживспілки та ведення реєстрів власників майнових сертифікатів [18] розроблено відповідно до Програми завершення розмежування і закріплення власності в споживчій кооперації України. Майновий сертифікат на право на пай (частку) у майні споживчого товариства — іменний документ, який видається споживчим товариством члену споживчого товариства (на його вимогу) та засвідчує право на пай (частку).
Громадське майно (основні засоби) споживчої кооперації України є власністю споживчих товариств, райспоживспілок, облспоживспілок, Кримспоживспілки і Укоопспілки, поділяється на неподільне і подільне [19].
Перехід організацій споживчої кооперації до ринкових стосунків висуває ряд проблем організаційного,
технічного і методологічного характеру, у складі яких важливого значення набуває проблема збільшення ефективності контролю за збереженням кооперативної власності. Першочергова увага у цьому контексті повинна
приділятися внутрішньовідомчому і внутрішньогосподарському контролю [20, c. 6]. У системі Укоопспілки
внутрішньовідомчий контроль здійснюють контрольно-ревізійні, фінансово-економічні й торговельні управління, управління обліку та звітності; ревізійні комісії Укоопспілки, обласних і районних споживспілок у формі
тематичних перевірок і ревізій з метою оцінки виконання прийнятих фінансово-господарських планів, збереження кооперативної власності, раціонального використання фінансових і трудових ресурсів.
Проте організація і методика обліку та аналізу в підприємствах споживчої кооперації не зовсім відповідає вимогам ринкового середовища. Чинна система обліку та аналізу фінансових результатів не забезпечує
прийняття ефективних управлінських рішень, спрямованих на досягнення позитивних кінцевих результатів
господарсько-фінансової діяльності підприємств [21]. На практиці лише деякі підприємства споживчої кооперації застосовують систему управлінського обліку для ефективнішого вирішення питань і проблем ведення бізнесу, багато керівників не завжди усвідомлюють роль управлінського обліку на підприємстві та
недостатньо чітко розуміють поставлену мету і завдання [22, c.258]. Створенню інформаційної основи для
організації належного контролю за торговельними витратами у системі споживчої кооперації сприятиме
визначення центрів відповідальності за витратами (центрів фінансової відповідальності — ЦФВ) та закріплення за ними персональної відповідальності керівників цих центрів. Конкретний набір показників, які застосовують для оцінки діяльності ЦФВ, залежатиме від їхніх типів або статусу (центр витрат — ЦВ; центр
прибутку — ЦП), а також від характеру управлінських рішень, прийнятих на різних етапах торговельного
процесу [23]. У споживчій кооперації доцільно застосовувати метод бюджетування «від попереднього періоду». Всі складені підприємствами і затверджені облспоживспілкою бюджети у цілому формують зведений
бюджет облспоживспілки та є залежними. Отже, складання бюджетів через комунікацію ЦФВ і фінансовоекономічне управління облспоживспілки виступає підґрунтям для всебічного систематичного управління
витратами у системі споживчої кооперації України.
Порядок розподілу і використання прибутку споживчого товариства визначається зборами засновників
згідно з законодавством України та нормативними актами Укоопспілки. Чистий прибуток за рік спрямовується на: виробничий і соціальний розвиток підприємства; створення резервного (страхового) фонду;
кооперативні виплати, виплати на паї, виконання інших статутних завдань. Збитки підприємства списуються за рахунок резервного (страхового) фонду та інших джерел, визначених засновниками.
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Кооперативні виплати — частина доходу споживчого товариства, що розподіляється за результатами
фінансового року між членами (асоційованими членами) споживчого товариства пропорційно їх участі в
господарській діяльності споживчого товариства, у порядку, визначеному рішенням загальних зборів його
членів [24]. Участь члена (асоційованого члена) споживчого товариства в його господарській діяльності
полягає, зокрема: у придбанні товарів в об’єктах роздрібної торгівлі та харчування споживчого товариства;
у формуванні фінансових ресурсів споживчого товариства.
Виплати на паї — виплати частини доходу споживчого товариства на паї члена (асоційованого члена)
споживчого товариства. Розмір виплат на паї встановлюється рішенням загальних зборів членів споживчого
товариства після відрахувань обов’язкових коштів на формування і поповнення його фондів. Загальна сума
виплат на паї не може перевищувати 20% доходу, визначеного для розподілу.
ВИСНОВКИ
Основний науковий результат статті полягає у визначенні специфічних особливостей фінансів підприємств
споживчої кооперації.
1. Фінансові відносини системи споживчої кооперації поділяються на дві групи: централізовані, що виявляється у наявності неподільного фонду і громадського майна, і децентралізовані (персоніфіковані пайові
внески і майнові сертифікати). Фінансові ресурси споживчого товариства формуються за рахунок: доходу
від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), пайових та інших внесків членів кооперативу, кредитів та
інших надходжень, не заборонених законодавством.
2. Подвійна сутність товариства споживчої кооперації як неприбуткового із правом ведення підприємницької діяльності обумовлює специфіку організації фінансів. Критерієм ефективності основної діяльності є задоволення матеріальних і соціальних інтересів членів, а підприємницької — максимізація прибутку. Це виявляється також у наявності подвійної винагороди — кооперативних виплат і виплат на паї.
Потужним фактором збільшення фінансової конкурентоспроможності роздрібної мережі споживчої кооперації є збільшення обсягу продаж товарів пайовикам. Необхідно також активізувати роботу з відновлення оптової ланки як ефективної системи товаропостачання роздрібної мережі з застосуванням логістичних підходів.
3. Концентрація громадського майна і власності на різних щаблях системи споживчої кооперації обумовлює специфічний прояв контрольної функції фінансів, а саме важливість внутрішньовідомчого контролю,
значущість якого в інших секторах економіки знизилася в умовах приватизації і децентралізації фінансів.
4. Комерціалізація діяльності підприємств споживчої кооперації і потреби зміцнення їх конкурентного
потенціалу обумовлюють необхідність налагодження оперативного обліку фінансових результатів і управлінського обліку за центрами витрат. Складання зведеного бюджету на рівні Укоопспілки створює
передумови для систематичного управління витратами у системі споживчої кооперації України з метою їх
економії.
5. Багатогалузевий характер діяльності споживчої кооперації створює для торгівельних підприємств передумови співпраці з кредитними спілками, банківськими і страховими кооперативами для фінансування
своєї діяльності і зниження фінансових ризиків тощо.
Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є обґрунтування фінансової стратегії формування капіталу торгівельних споживчих товариств.
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