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ТЕМА НОМЕРА
ОБГОВОРЕННЯ  ДОПОВІДІ

Із виступу Олексія НЕСТУЛІ, 
ректора Вищого навчального 

закладу Укоопспілки 
«Полтавський університет 

економіки і торгівлі»:
– Дозвольте привітати усіх 

присутніх з унікальною можли-
вістю відвертого й безпосеред-
нього діалогу кооператорів Укра-
їни. Саме він може стати основою 
для об’єктивної оцінки результа-
тів – як здобутків, так і прорахун-
ків – від попереднього з’їзду й до 
сьогодні. Так само, як і визначен-
ня перспективних напрямів май-

бутнього поступу споживчої коо-
перації України. Це – стратегічне 
завдання з’їзду. І саме в його кон-
тексті прозвучала доповідь Голо-
ви Правління Укркоопспілки 
І.Л. Гороховського.

Пропоную затвердити звіт та 
схвалити діяльність Ради і Прав-
ління Укркоопспілки. Вони дій-
сно гідно виконували покладені 
на них обов’язки, підтримуючи 
ефективні комунікації між об-
ласними спілками, допомагаю-
чи суб’єктам господарювання до-
лучитися до позитивних коопе-
ративних практик не лише на-
шої країни, а й світового коопе-
ративного руху. Мета цієї роботи 
– спонукати кооперативні орга-
нізації до розвитку впроваджен-
ня змін, яких потребує сьогоден-
ня і ефективність яких доведена 
на практиці. На досягнення цієї 
мети були спрямовані зусилля 
кооперативних ЗМІ, традиційні 
семінари голів обласних спілок, 
профільних заступників, керів-
ників ринків, виробничих під-
приємств, закладів торгівлі й 
ресторанного господарства, осві-

ти, а також конкурси, фестивалі, 
огляди, ініційовані Правлінням 
Укркоопспілки. Їх тематика ак-
туальна і спрямована на усві-
домлення важливості постійних 
змін, без яких стабільність про-
сто неможлива. 

Комунікації Правління з цен-
тральними органами влади та 
міжнародними кооперативними 
організаціями якраз і були спря-
мовані на створення необхідних 
для змін умов. Думаю, що і діяль-
ність правління нового скликан-
ня має бути пронизана ідеологі-
єю змін в управлінні, технологі-
ях, організаційній сфері.

Водночас варто визначитися з 
принципами цих змін, в якій сис-
темі координат має розвиватися 
споживча кооперація України. Це 
звичайний бізнес із відповідни-
ми законами конкуренції, крите-
ріями ефективності й результа-
тивності? Чи це модель соціаль-
но-відповідального бізнесу в рам-
ках суспільства соціальної еконо-
міки, створити яке слідом за Шве-
цією прагнуть й інші країни Єв-
ропейського Союзу? При цьому 

ніхто не заперечує значення рин-
кових механізмів функціонуван-
ня соціально зорієнтованих під-
приємств. Навпаки, так звана со-
ціальна місія розглядається як 
головна конкурентна перевага на 
ринку товарів і послуг.

І друге принципове положен-
ня, яке прозвучало в доповіді. Це 
рівень нашої системної єдності. 
І тут з прикрістю доводиться 
констатувати, що реалізація 
можливостей самостійного роз-
витку й діяльності не лише спі-
лок, а й споживчих товариств, 
які з’явилися у них після рефор-
мування споживчої кооперації 
України, призводить до поступо-
вого послаблення та нівелюван-
ня ознак її діяльності як систе-
ми. Про це потрібно говорити 
відверто, пам’ятаючи, що робота 
навіть у недосконалій системі 
дає суттєві переваги її суб’єктам 
порівняно з позасистемними гос-
подарюючими суб’єктами. Тому 
закликаю обережно користува-
тися тими демократичними кро-
ками, які маємо після реформи. 
І не забувати ще про одне (на 

жаль, це вже з нашої історії): за-
звичай демократи об’єднуються 
за півгодини до страти. Не хоті-
лося б, аби кооператори підтвер-
дили цю сумну традицію. Тому 
прошу дуже уважно поставитися 
до заклику Голови Правління 
Укркоопспілки шукати прита-
манні природі кооперативних 
організацій форми об’єднання у 
сильну, міцну й ефективну сис-
тему. 

Заклади вищої освіти спожив-
чої кооперації України готові 
працювати і в цьому напрямі. 

Сказав «і» тому, що коопера-
тивні ЗВО за останні п’ять років 
відчули справжню небайдужість 
керівників і обласних спілок, і 
Укркоопспілки до їх долі. Ми дя-
куємо їм за це. І сприймаємо як 
цілком актуальні ті завдання з 
подальшого розвитку коопера-
тивної освіти, які прозвучали у 
доповіді І.Л. Гороховського. І це 
невипадково, тому що він осо-
бисто ініціював і брав безпосе-
редню участь у розробці програ-
ми реформування кооперативної 
освіти України. 

БЕЗ ПОСТIЙНИХ ЗМIН СТАБIЛЬНIСТЬ НЕМОЖЛИВА

Із виступу Юрія КАТЕРИНЧУКА, 
першого заступника голови 

правління Спілки споживчих
 товариств Рівненської області:

– Споживча кооперація Рівненщини 
обслуговує 300 тисяч жителів у 340 населе-
них пунктах області, з них 273 тисячі – 
сільське населення, або 45% від загальної 
чисельності. Доля споживчої кооперації 
в загальному товарообороті області, згід-
но зі статистичними даними, становить 
10,0%, а в окремих районах 50 і більше.

Приведено до конкурентоспроможного 
стану 93% діючої торговельної мережі, 
100% підприємств ресторанного господар-
ства та 40% мережі, зданої в оренду.

Постійно працюємо над збільшенням 
доходу нашої діяльності. Фахівцями Спо-
живспілки було прораховано, що якщо 
централізовано організувати збір, від-
вантаження чи продаж пакувальних ма-
теріалів, які заходять у роздрібні підпри-
ємства з товаром, то від цього можна 
отримати чималий додатковий дохід. 
Саме тому правлінням Споживспілки 
прийнято рішення щодо відновлення за-
готівель вторинної сировини власного 
утворення. 

Запроваджено продажі товарів через 
електронний тендер PROZORRO. 

Ми здійснюємо поставки бюджетним 
установам не лише в райони Рівненської 
області, а й у Київську, Черкаську, Він-
ницьку, Житомирську, Волинську, Львів-
ську тощо, і коло наших покупців збіль-
шується.

Важливим і пріоритетним напрямом у 
розвитку торговельної галузі протягом 
останніх п’яти років було створення ефек-
тивної форми ведення сучасного бізнесу 
з розвитком оптово-логістичної інфра-
структури і використанням досвіду євро-
пейських країн. Найскладнішим було по-
долати психологічний бар’єр. Кожен ду-
мав: нехай я буду один, нехай торгувати-
му у декількох маленьких магазинах, го-
ловне – сам собі господар. Зрештою нам 
вдалося переконати людей, і нині осно-
вним постачальником торговельних під-
приємств Споживспілки є компанія 
«Кооп Торг Сервіс». Обсяг поставок у роз-
дрібному товарообороті торговельної ме-
режі досяг майже 30%. У планах – спільно 
розвивати нашу ритейл-мережу із подаль-
шим впровадженням стандартизації та 
автоматизації магазинів. 

На виконання Закону України «Про 
основні принципи та вимоги до безпеч-
ності та якості харчових продуктів» на на-
ших підприємствах десь вже запровадже-
но, а десь іще триває запровадження сис-
теми НАССР. 

Порівняно з 2014 р. прибутки операцій-
ної діяльності Споживспілки зросли май-
же втричі. Протягом звітного періоду за-
безпечено рентабельну роботу всіх галу-
зей господарювання. Нарощення власних 
обігових коштів за рахунок прибутку від 
господарської діяльності, оренди, збіль-
шення капіталів, прискорення товарообо-

ротності, проведення дооцінки товарно-
матеріальних цінностей дозволило про-
тягом п’яти звітних років приростити 
власні обігові кошти майже втричі. 

Особливу увагу приділяємо роботі з 
молоддю. На виконання Концепції моло-
діжної політики Центральної спілки спо-
живчих товариств України та Профспіл-
ки працівників споживчої кооперації 
України 21 вересня 2010 року на Рівненщи-
ні було створено Громадську організацію 
«Спілка молоді споживчої кооперації Рів-
ненщини», до складу якої входять пред-
ставники молоді усіх районів. Організа-
ція дієва і проводить багато хороших різ-
номанітних заходів. Правління Спожив-
спілки, районних спілок та споживчих 
товариств підтримують молодіжну орга-
нізацію як матеріально, так і морально. У 
газеті «Рівненський кооператор» запрова-
джено рубрику «Молодь у споживчій коо-
перації», де систематично публікуються 
матеріали про успішних, перспективних, 
молодих кооператорів області.

Завдяки підтримці правління Спожив-
спілки впродовж останніх років було до-
сить багато зроблено у напрямі співпраці 
обласної ветеранської організації та гро-
мадської організації «Молодь споживчої 
кооперації Рівненщини». Почали практи-
куватися круглі столи молоді та ветеранів.

Велику увагу приділяємо підготовці 
спеціалістів для кооперативних організа-
цій області через систему освіти – у пер-
шу чергу через Рівненський кооператив-
ний економіко-правовий коледж та Львів-
ський торговельно-економічний універ-
ситет. Протягом останніх років, відколи 
немає держзамовлення, ми вчимо потріб-
них спеціалістів за власні кошти підпри-
ємств, укладаючи договори з навчальни-
ми закладами. Правлінням Споживспіл-

ки засновано іменні стипендії для кра-
щих студентів нашого коледжу. Значна 
увага приділяється профорієнтаційній 
роботі.

Сьогодні у споживчій кооперації Рів-
ненщини працює майже тисяча молодих 
працівників віком до 35 років, а це більше 
третини від загальної кількості. Молодь 
обіймає відповідальні посади в усіх галу-
зях кооперативного господарства, серед 
керівників – 15% молодь.

На завершення зазначу, що роботи по-
переду в нас багато. Але щоб реалізувати 
поставлені завдання, у нас є необхідні ре-
сурси, сили і, головне, бажання.

СИЛ I БАЖАННЯ ДЛЯ РЕАЛIЗАЦIЇ НАМIЧЕНОГО У НАС ВИСТАЧИТЬ


