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ВСТУП
Згідно із Законом України "Про споживчу

кооперацію", споживча кооперація являє со-
бою добровільне об'єднання громадян з метою
спільного господарювання для поліпшення
свого соціально-економічного становища.
Споживча кооперація здійснює заготівельну,
виробничу, торговельну та іншу діяльність,
яка не заборонена чинним законодавством
України, забезпечує соціальний та культурний
розвиток села, народних промислів та реме-
сел, долучається до міжнародного коопера-
тивного руху.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження теорії і практики формуван-
ня конкурентного потенціалу підприємств тор-
говельного обслуговування висвітлені у працях
таких вітчизняних та зарубіжних вчених: Г. Азо-
єва, І. Ансоффа, А. Градова, Г. Багієва, Я. Ба-
зилюк, Л. Балабанової, М. Білопольського,
Б. Буркинського, Ф. Вірсема, А. Воронкової,
В. Дикань, Н. Дробітько, С. Єрохіна, В. Пере-
бийноса, П. Зав'ялова, Ю. Іванова, Ф. Котле-
ра, Є. Лапіна, І. Отенко, М. Портера, О. Триді-
да, А. Томпсон, Р. Фатхутдінова, X. Фасхієва,
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О. Челенкова, В. Шинкаренка, А. Юданова та
ін.

Теоретичні та прикладні засади формуван-
ня вітчизняного механізму функціонування
організацій і підприємств споживчої кооперації
заклали українські дослідники: М. Аліман, В. Апо-
пій, С. Бабенко, П. Балабан, Г. Башнянін, В. Гон-
чаренко, В. Зіновчук, О. Березін, А. Куценко,
І. Маркіна, М. Барна, Л. Молдаван, А. Шевчен-
ко, Ф. Хміль та ін.

ФОРМУЛЮВАННЯ
ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Основною метою статті є дослідження та
розробка структури соціально-економічного
потенціалу торгівельних підприємств спожив-
чої кооперації України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Споживча кооперація України — є само-
стійною соціально-економічною системою, яка
являє собою підсистему економічної системи
країни. Нею досягнуто рівноправної форми
розвитку в концепції ринкових трансформацій
економіки країни, різноманітності соціально-
економічних структур та форм власності. Сис-
тема споживкооперації України являє собою
добровільне об'єднання громадян з метою
спільного господарювання для того, щоб по-
ліпшити свій економічний та соціального стан
[6]. У даному визначенні відбивається соціаль-
на місія системи — об'єднання громадян — спо-
живачів з метою досягнення найбільш повного
задоволення власних потреб у товарах та по-
слугах шляхом здійснення заготівельної, ви-
робничої, торгової та іншої діяльності.

Відмінною рисою споживчої кооперації
відносно інших суб'єктів ринкових відносин є
те що вона — некомерційна, самостійна соці-
ально-орієнтована система, яка об'єднує па-
йовиків та споживачів, з моменту її створення
[3, 5].

Слід відмітити, що впродовж двохсотрічної
історії кооперативи виробили певні правила,
які дозволяють їм працювати в інтересах своїх
членів. Ці правила, водночас є засадними ідея-
ми кооперативної діяльності. їх перегляд або
відмова від них загрожують переродженням
кооперативів, тобто втратою ними ідентич-
ності, перетворенням в іншу форму господарсь-
кої організації, або й господарським крахом
[3]. Ідеї, якими керуються кооперативи сприя-
ючи, збереженню ідентичності, називають ко-
оперативними принципами [1].

Кооперативні принципи ще раз підтверджу-
ють місію споживчої кооперації як соціально-

орієнтованої системи. Таким чином, роль спо-
живчих кооперативів проявляється не тільки в
покращенні економічного становища пайо-
виків, населення, але та в піклуванні за навко-
лишнім середовищем (боротьба з безробіттям
та бідністю, особливо в сільській місцевості).

У науковій літературі існують різні думки з
приводу соціально-економічного потенціалу
споживчої кооперації [9]. З огляду на етимо-
логічну сутність потенціалу для підприємств
споживчої кооперації, соціально-економічний
потенціал — це приховані можливості, нереа-
лізовані резерви, які при зміні умов зовніш-
нього середовища можуть перейти із можливості
в дійсність. Проте соціально-економічний по-
тенціал без окреслення цілей його застосуван-
ня не може існувати, бо будь-який потенціал,
являє собою власне те, для чого є необхідними
резерви і можливості, а саме для досягнення
кінцевих результатів.

При визначенні цілей для споживчої коопе-
рації як внутріекономічної системи характерним
є поєднання двох підходів: неокласичного —
прибуток та марксистського — задоволення
потреб. Отже, особливістю підприємств спо-
живчої кооперації є двоєдине визначення цілей,
а саме: соціальне задоволення та господарська
ефективність діяльності, які досягаються через
механізм формування результатів.

Таким чином, результати діяльності спо-
живчої кооперації формуються через взаємо-
дію членів спільноти, що надає можливість
вплинути на соціально-економічний потенціал,
суттєво скорочуючи трансакційні витрати.

На нашу думку, встановлення взаємозв'яз-
ку соціально-економічного потенціалу підпри-
ємств споживчої кооперації та побудова його
структурної побудови повинно враховувати
основні аспекти проведення аналізу в рамках
системного підходу:

1. Елементний аспект — дослідження струк-
турної побудови соціально-економічного по-
тенціалу; видів потенціалів; диференційованих
характеристик потенціалів; рівня ефективності
та продуктивності потенціалів.

2. Структурний аспект — визначення струк-
турних характеристик системи потенціалів:
типів зв'язків, кількісних та якісних взаємоза-
лежностей.

3. Функціональний аспект — ідентифікація
функцій потенціалів в системі розвитку спо-
живкооперації; порівняльний аналіз функцій
для виявлення подібних та відмінних рис; виз-
начення функціональної структурної побудо-
ви потенціалу підприємств споживкооперації
України.
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4. Інтегративний аспект — виявлення наяв-
ності протиріч в системі потенціалів, засобів
вирішення.

5. Комунікативний аспект — формування
субординаційних та координаційних зв'язків
системи потенціалів із зовнішнім стосовно спо-
живкооперації середовищем; оцінка щільності
цих зв'язків.

6. Історичний аспект — дослідження потен-
ціалу споживкооперації через призму історич-
ного його розвитку: визначення етапів форму-
вання та розвитку потенціалу; порівняльний
аналіз визначених тенденцій з національними
особливостями розвитку.

Нерозривний зв'язок соціально-економіч-
ного потенціалу з результатами діяльності під-
приємств споживчої кооперації графічно мож-
на представити на основі побудови динамічної
моделі перетворення соціально-економічного
потенціалу у (рис. 1).

У процесі набуття конкурентних переваг
споживчої кооперації України соціально-
економічний потенціал набуває особливої ак-
туальності.

Виконання соціальної місії споживчої коо-
перації у першу чергу залежить від підвищен-
ня її економічного потенціалу.

К. Раіцький вважає, що економічний потен-
ціал являє собою сукупність основних вироб-
ничих фондів, оборотних засобів усіх галузей
діяльності споживчої кооперації [7].

Як вважає І. Рєпіна [8], економічний потен-
ціал характеризує кількість організацій, під-
приємств, галузей, їх обсяги, розміри коопера-
тивної власності, ресурси основних фондів,
оборотних засобів та праці, розмір одержаних
доходів і прибутків.

Економічний потенціал споживчої коопе-
рації, на наш погляд, являє собою спромож-
ність системи при заданій величині локальних
потенціалів створювати конкурентні перева-
ги для задоволення споживчих потреб насе-
лення.

Якщо потенціал визначити як сукупну мож-
ливість окремих ресурсів забезпечувати досяг-
нення цілей та формування конкурентних пе-
реваг споживчої кооперації, то компоненти
економічного потенціалу варто розглядати у
взаємозв'язку та взаємообумовленості.

Через те, що споживча кооперація є соц-
іально-орієнтованою системою, в якій існує
тісна взаємозалежність між соціальним та еко-
номічним потенціалом, можна переконливо
стверджувати, що економічний потенціал спо-
живчої кооперації є основою розвитку її соц-
іального потенціалу.

Результати аналізу літературних джерел
свідчить про відсутність чіткого визначення та
різниці між поняттями "соціальні ресурси
(база)", "соціальна місія" та "соціальний потен-
ціал" [2, 10].

Деякі автори схильні вважати, що соціальні
ресурси та соціальний потенціал — це тотожні
поняття. Інші автори ототожнюють поняття
соціальний потенціал та соціальну місію. Крім
того існує думка, що соціальний потенціал
складається із соціальних ресурсів (бази) та
соціальної місії.

Взагалі, соціальний потенціал — дуже
складна категорія. Поняття "соціальний капі-
тал" більшою мірою досліджене та розгля-
дається як набір суспільних відносин, який
мінімізує затрати інформації в межах економ-
ічної (господарської системи), а таким чином,
та трансакційні витрати.

Проблематика соціального потенціалу під-
приємств споживчої кооперації є новою та пер-
спективною для вивчення. Праць, у яких досл-
іджуються проблеми формування та реалізації
соціального потенціалу підприємства, дуже
мало. Однак передумови для вивчення цього
феномена були закладені працях деяких уче-
них.

Дослідники по-різному інтерпретують кате-
горію "соціального потенціалу": деякі пов'я-
зують із завданням вивчення концептуальних
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Рис. 1. Динамічна модель перетворення соціально-економічного потенціалу
підприємств споживкооперації
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основ соціального потенціалу та соціального
капіталу підприємства; інші вивчають її з по-
гляду соціології підприємства, систематизую-
чи організаційні фактори у трудовому колек-
тиві.

Ми розглядаємо соціально-економічний
потенціал через виявлення аспектів формуван-
ня розвитку соціального потенціалу та рівень
впливу економічних факторів на поведінку
суб'єктів трудових та кооперативних відносин.
Проблема соціального потенціалу є актуаль-
ною саме для підприємств системи споживчої
кооперації, так як кожен її елемент можна роз-
глядати як організацію. Крім того, соціальний
потенціал у сучасних умовах для споживчої
кооперації є важливою конкурентною перева-
гою, яка підвищує вимоги до роботи з персо-
налом, активізацію відділу кооперативно-масо-
вої роботи. Від рівня соціального потенціалу
підприємств споживчої кооперації України за-
лежить їх соціально-економічний потенціал,
його ефективність (результативність).

Узагальнюючи думки попередніх дослід-
ників, можна зробити висновок, що соціальні
ресурси споживчої кооперації характеризують
якісну сторону трудових ресурсів та членів ко-
оперативів (пайовиків).

Соціальні ресурси, на нашу думку, цілком
можливо розглядати у складі трудових ре-
сурсів як самостійний вид ресурсів.

Зміст соціальної місії споживчої кооперації
значно ширший за соціальні ресурси, бо містить
в собі не тільки покращення умов праці, але й
такі показники, як задоволення споживчих по-
треб населення та підвищення культури спожи-
вання; формування іміджу організації; ство-
рення додаткових робочих місць; підвищення
рівня кооперування населення; економічний
захист інтересів пайовиків та всього населен-
ня. Саме виконання соціальної місії характери-
зує споживчу кооперацію як соціально-орієн-
товану систему.

Відповідно, соціальна місія використовуєть-
ся не тільки для розробки стратегічних цілей
споживчої кооперації, а й для формування її
культури. Соціальний потенціал, на нашу дум-

ку, являє собою сукупність соціальних ресурсів
та можливих економічних та соціальних ре-
зультатів, отриманих шляхом їх ефективного
застосування.

Соціальний потенціал має свій прояв через
результат впливу економічних заходів на фор-
мування способу життя людини. Його крите-
рієм — є задоволення соціальних потреб відпо-
відно до ресурсів, які спрямовуються на досяг-
нення даних цілей.

Структура соціального потенціалу включає
дві основні компоненти особистісну та адміні-
стративну (рис. 2).

Якщо економічний потенціал відобра-
жається через вартісні показники, які харак-
теризують проміжні та кінцеві результати
діяльності, то для виміру соціального потенц-
іалу варто використовувати якісні показники.
Критерії оцінки соціального потенціалу
підприємств споживчої кооперації включають
такі якісні показники: комфортність умов
праці, рівень корпоративної дисципліни,
рівень соціального забезпечення працівників
(медичне обслуговування, житло, місця в ди-
тячих установах та т. ін.) рівнем соціального
інфраструктурного забезпечення, перспекти-
ви кар'єрного росту, затребуваність профес-
ійних знань, показник плинності кадрів, рівень
активності пайовиків та їх вклад у розвиток
споживчої кооперації.

Розгляд цих показників у динаміці надає
можливість здійснити оцінку реальних можли-
востей розвитку торгівельних підприємств спо-
живчої кооперації України для підтримки ви-
сокого рівня доходів та якості життя її пайо-
виків.

Узагальнюючи вищезазначене, ми розгля-
даємо соціальний потенціал торгівельних під-
приємств споживчої кооперації як інтеграль-
ну характеристику, яка включає відносини та
діяльність суб'єкта управління щодо створен-
ня умов та системи взаємодії, яка сприяє реал-
ізації персоналом та пайовиками своїх знань,
здібностей, компетенцій у реальну конкурент-
ну перевагу відповідно до місії та стратегії спо-
живчої кооперації України [4].
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Наявність між економічним та соціальним
потенціалом прямих та зворотних зв'язків зу-
мовлює те, що неминуче формується певна
відповідність між темпами їх зростання, має
місце їх оптимізація. На основі зазначених
зв'язків виникає такий вид потенціалу як соці-
ально-економічний, що є похідною від двох ви-
щезазначених видів потенціалу та поєднує їх
властивості. Його критерій — досягнення мак-
симальних результатів в розрахунку на обсяг
сукупних ресурсів, якими забезпечується най-
більш повне задоволення споживчих потреб
населення.

Між соціальним та економічним потенціа-
лами існує тісний зв'язок. Підвищення рівня
економічного потенціалу позитивно чинить
вплив на зростання рівня соціального потен-
ціалу. Технічний прогрес є основним чинни-
ком, який чинить вплив на підвищення рівня
економічного потенціалу. Він завжди зумов-
лює збільшення кваліфікаційної структури
зайнятих та змістовності праці, а отже, зрос-
танням потреб працівників, які обов'язково
слід задовольнити. Тому навіть при безпосе-
редньому економічному підході до потенціа-
лу зростання його рівня так чи інакше забез-
печуватиме соціальне вирівнювання та більш
гармонійний розвиток працівника як особис-
тості. Збільшення соціального потенціалу та-
кож неможливо без підвищення економічно-
го. Водночас із розвиток суспільства зумовлює
зростання потреб людей, зміну самої струк-
тури потреб та, відповідно, корегування діяль-
ності різних суб'єктів господарювання, що є
можливим тільки завдяки технічному прогре-

су, а це, в свою чергу, зумовлює виникнення
умов, які сприяють зростання соціального та
економічного потенціалів.

Результатом реалізації соціально-економі-
чного потенціалу є задоволення споживчого
попиту, забезпечення занятості населення та
підвищення доходів населення.

З огляду на позиції місію споживчої ко-
операції, соціально-економічний потенціал
споживчої кооперації, можна визначити як
сукупну спроможність локальних потенці-
алів (фінансового, інноваційно-інвестицій-
ного, інфраструктурного, трудового, кому-
нікаційного пайового та ін.), об'єднаних ко-
оперативними принципами та структурною
побудовою управління, реалізувати досяг-
нення найвищої цілі — задоволення матері-
альних та соціальних потреб членів спожи-
вачів, що, у свою чергу, сприяє підвищенню
рівня конкурентоспроможності споживчої
кооперації.

Пропонуємо узагальнену структуру соці-
ально-економічного потенціалу торгівельних
підприємств споживчої кооперації України,
яка включає узагальнення всіх видів потен-
ціалів, що сприятимуть формуванню конкурен-
тних переваг системи кооперативного господа-
рювання (рис. 3).

Досліджуючи потенціал як сукупну мож-
ливість окремих ресурсів забезпечувати досяг-
нення цілі споживчої кооперації, ми розглядає-
мо кожен із компонентів не ізольовано, а сис-
темно. Лише завдяки тісній взаємодії в єдиній
системі, ці компоненти дозволяють одержати
інтегрований ефект.
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Рис. 3. Структура соціально-економічного потенціалу торгівельних підприємств
споживчої кооперації України
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ВИСНОВОК
Підсумовуючи вищезгадане можливо зро-

бити висновок, що соціально-економічний по-
тенціал обумовлений не тільки обсягом ре-
сурсів, але і їх якістю, структурною побудовою
та рівнем збалансованості структурних еле-
ментів, раціональністю їх застосування. Запро-
понована структура соціально-економічного
потенціалу, дозволила визначити, що домінан-
тою у функціонуванні споживчої кооперації є
"пайовий потенціал". Завдяки використанню
пайового потенціалу можливе одержання си-
нергетичного ефекту підприємствами спожив-
чої кооперації України. Через те, що економі-
чний потенціал зростає внаслідок не тільки
соціальної компоненти сукупного потенціалу
будь-якої організаційної одиниці споживчої
кооперації, а насамперед соціального потен-
ціалу пайовиків (тобто посилюється ззовні).
При цьому дуже важливо те, що через інститут
власності узгоджуються інтереси особистості
(споживача) та суспільні (членів кооперативу),
цілі діяльності споживчого товариства гармо-
нійно поєднуються (прибуток та задоволення
потреб населення).
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