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Анотація. В статті розглянуті актуальні 
питання та ключові детермінанти розвитку 
соціальної відповідальності торговельних під-
приємств споживчої кооперації України. Ак-
центовано увагу на соціальній орієнтації систе-
ми споживчої кооперації, її місії щодо розвитку 
сільських територій та ключова роль в забезпе-
ченні товарами та послугами сільського насе-
лення. В статті досліджено сутність соціальної 
відповідальності торговельних підприємств 
споживчої кооперації, специфіка їх політики 
соціальної відповідальності. В процесі дослі-
дження узагальнено результати зарубіжних 
досліджень, матеріали діяльності кооперативів 
Європи, а також праці провідних учених Укра-
їни з питань формування та реалізації політи-
ки соціальної відповідальності торговельними 
підприємствами. Визначено характерні осо-
бливості діяльності торговельних підприємств 
споживчої кооперації на сільських ринках та 
їх вплив на реалізацію політики соціальної 
відповідальності. Охарактеризована соціаль-
на місія системи споживчої кооперації, її роль 
в забезпеченні високого рівня життя сільських 
населених пунктів. Дана характеристика торго-
вельної діяльності системи споживчої коопе-
рації України: види та кількість торговельних 
підприємств; специфіка торговельної діяльно-
сті кооперативних ринків. Визначено базис-
ні (міжнародні кооперативні принципи, ідеї, 
міжнародний кооперативний рух; принципи 
організації діяльності системи споживчої коо-
перації як соціально-орієнтованої економічної 

системи; досвід соціальної діяльності спожи-
вчих кооперативів світу; державна політика 
щодо підтримки розвитку сільських територій 
та соціальної захищеності сільського населен-
ня; стан та тенденції загальної економічної си-
туації в світі та державі, зокрема: стан зайня-
тості сільського населення, рівень доходів) та 
доповнюючі детермінанти (стан інфраструк-
тури сільських територій; доступність інфор-
маційно-комунікаційних технологій; людський 
капітал (мешканці сільських територій та пайо-
вики системи споживчої кооперації) – сприяння 
забезпеченню зайнятості сільського населення, 
навчання та перепідготовка кадрів; матеріаль-
но-технічна база торговельних підприємств; 
наявність системи підтримки (лояльності) до 
пайовиків та мешканців сільських територій; 
участь представників системи споживчої коо-
перації в вирішенні проблем сільських громад 
в зоні їх функціонування; сформоване позитив-
не ставлення мешканців сільських територій 
до системи споживчої кооперації загалом і до 
торговельних підприємств, зокрема; партнер-
ські господарські зв’язки торговельних під-
приємств та висока частка власної продукції в 
асортименті кооперативних магазинів) політи-
ки соціальної відповідальності торговельних 
підприємств споживчої кооперації в умовах ди-
намічного ринкового середовища. 

Ключові слова: соціальна відповідаль-
ність, політика соціальної відповідальності, 
торговельні підприємства, детермінанти, спо-
живча кооперація.
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Постановка проблеми. Основополож-
ник маркетингу Ф. Котлер визначив, що 
основними причинами, через які компаніям 
дуже важливо приділяти увагу питанням 
соціальної відповідальності, є потреба у 
сприйнятті компанії суспільством як відпо-
відального корпоративного громадянина і 
запобігання негативній думці про компанію 
серед споживачів та ЗМІ [1]. Торгівля нале-
жить до складних і багатофакторних систем, 
яка виконує низку функцій як економічного, 
так і соціального характеру. Торгівля сис-
теми споживчої кооперації має ряд специ-
фічних особливостей в силу специфіки самої 
системи споживчої кооперації. Система спо-
живчої кооперації є гарантом соціального й 
економічного захисту інтересів її членів – 
пайовиків. Також слід зазначити, що для спо-
живчої кооперації особливою інтеграційною 
якістю згідно із Законом України «Про спо-
живчу кооперацію» є її прихильність таким 
кооперативним цінностям і принципам «…
як добровільність, демократія, незалежність, 
рівність, взаємодопомога, взаємна відпові-
дальність, справедливість і солідарність» [2] 
та приналежність її до світового кооператив-
ного руху [3]. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Питання стану розвитку та імпле-
ментації в свою діяльність соціальної 
відповідальності розглядають багато дослід-
ників, зокрема: К. Девіс, С. Задек, Е. Кар-
негі, Г. Ленсен, М. Фрідмен, О. Шелдон, 
М. Туган-Барановський, В. Апопій, О. Гріш-
нова, І. Маркіна, Г. Башнянін, Т. Костишина, 
Л. Коваль, С. Князь, Н. Міценко, В. Зінові-
чук, В. Звонар, Н. Карпенко, О. Березін та 
низка інших. Так, В. Зіновчук обгрунтовує 
необхідність адаптації та поширення євро-
пейської моделі кооперації на засадах соці-
альної відповідальності та взаємодії товаро-
виробників «у національних інтересах, що 
включає не тільки економічний, але й соці-
альний та екологічний аспекти» [4]. В. Зво-
нар розглядає соціальну відповідальність як 
«соціоекономічний феномен», а відносини 
кооперації – у якості «колективного ство-
рення, отримання або споживання певного 
блага» [5]. Т. Костишина та Л. Рудич «визна-
чають вплив стратегії соціальної відпові-

дальності споживчої кооперації на форму-
вання людського потенціалу та забезпечення 
якості життя населення» [6].

На думку дослідників соціальної від-
повідальності бізнесу в Україні, більшість 
обстежених респондентів-суб’єктів госпо-
дарювання (75%) розуміє соціальну відпо-
відальність як політику розвитку та поліп-
шення умов праці персоналу, третина – як 
інвестиції в розвиток регіону та захист і 
підтримку споживачів, чверть – віднесли 
до соціальної відповідальності допомогу 
воїнам АТО та мешканцям зони АТО, бла-
годійну допомогу й охорону довкілля; най-
менше українські компанії сприймають 
соціальну відповідальність як боротьбу з 
корупцією та допомогу переселенцям [7].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Питання діяльності 
торговельних підприємств споживчої коопе-
рації було предметом дослідження багатьох 
українських вчених, які частково розглядали 
аспекти соціальної відповідальності. Разом з 
тим, в даних роботах не достатньо повністю 
знайшли відображення питання політики 
соціальної відповідальності торговельних 
підприємств споживчої кооперації і, осо-
бливо детермінант її розвитку.

Мета статті. Головною метою роботи є 
визначення детермінант розвитку політики 
соціальної відповідальності торговельних 
підприємств споживчої кооперації.

Виклад основного матеріалу. Як ствер-
джують Шандова Н.В. та Жосан Г.В., прак-
тика формування та розвитку корпоратив-
ної соціальної відповідальності в Україні 
розпочалася з 1996 році через системне 
поширення ідей соціальної спрямованості 
і соціальної активності бізнесу, їх застосу-
вання в економічній діяльності. Ініціаторами 
стали Українська асоціація якості та Укра-
їнський союз промисловців та підприєм-
ців одночасно з упровадженням концепцій 
TQM (Total Quality Management) і моделі 
EFQM (European Foundation for Quality 
Management). Концепціями і моделлю перед-
бачено, що будь-яка компанія, яка прагне 
досконалості, має задовольняти всі заці-
кавлені сторони, демонструючи при цьому 
постійне довготермінове турботливе став-
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лення до споживачів, власного персоналу, 
суспільства, забезпечуючи охорону довкілля, 
здійснюючи благодійну діяльність та сприя-
ючи сталому розвитку суспільства [8].

Українські підприємства та компанії все 
більше розуміють роль та значення соці-
альної відповідальності. Значна частина 
представників українського бізнесу вба-
чає мету діяльності підприємства не лише 
в тому, щоб забезпечувати прибуток, зро-
стати і сплачувати податки, а й наголошує 
на вирішальній ролі бізнесу у розв’язанні 
соціальних і екологічних проблем суспіль-
ства, розвитку потенціалу трудового колек-
тиву, а також налагодженні партнерських 
зв’язків між бізнесом та громадськістю. На 
сьогодні діяльність більшості підприємств 
є соціально орієнтованою, усвідомленою та 
відповідальною, спрямованою на зростання 
суспільного добробуту в цілому. Дотри-
мання принципів соціально відповідального 
підприємства допомагає бізнесу стабільно 
та ефективно працювати на ринку, покра-
щувати якість життя споживачів і населення 
в цілому та досягати в результаті етичного 
бачення і ведення бізнесу з турботою про 
майбутнє покоління людства [8]. 

Соціально-відповідальний бізнес пред-
ставляє собою модель економічних відно-
син, що гармонізує інтереси суб’єктів ринку 
зі всіма учасниками з метою оптимізації 
процесів приросту доходів в довгостроковій 
перспективі за рахунок формування стійкої 
репутації, створення сприятливого іннова-
ційного середовища, розвитку персоналу, 
системи мотивації та системи лояльності [9]. 

Соціально-відповідальний бізнес за раху-
нок матеріальної зацікавленості працівників 
в результатах праці демонструє більш висо-
кий рівень продуктивності праці [9]. 

Для споживчої кооперації соціальна від-
повідальність є історично приманною їй 
і є іманентною властивістю та закріплена 
Декларацією про кооперативну ідентичність 
Міжнародного кооперативного альянсу в 
1995 році [10].

Кооперативи прийняли на себе соціальну 
відповідальність за такими напрямками:

– За використання людського капіталу, 
створення пайовикам і працівникам ком-

фортних умов для реалізації їх потенційних 
можливостей, збереження здоров’я, гаран-
тію безпеки, надання можливості навчання 
і підвищення кваліфікації;

– За якість товарів: тих, що купуються, 
виробляються і продаються, їх екологічну 
чистоту і маркування;

– За збереження фундаментальних коо-
перативних принципів і цінностей;

– За навколишнє середовище (здоров’я 
людей, водне середовище, повітряний про-
стір, землю, тваринний та рослинний світ);

– За кооперацію як локальну і націо-
нальну ініціативу (збереження первинної 
ланки, співробітництво з органами влади і 
управління, з комерційними та некомерцій-
ними організаціями);

– За кооперативний сектор економіки, 
розвиток кооперативної моделі господарю-
вання;

– За збереження демократії, демократич-
ного стилю управління і демократичного 
членського контролю [10]. 

Торговельні підприємства споживчої коо-
перації є невід’ємною частиною системи 
внутрішньої торгівлі України. Їм притаманні 
також всі риси соціально-відповідального 
торговельного підприємства. 

Як зазначають Миколайчук І.П., Сил-
кіна Ю.О., Сичова Н.В., з позиції управ-
лінської категорії соціально-відповідальне 
торговельне підприємство є господарюю-
чим суб’єктом, який на професійній основі 
надає послуги споживачам з метою отри-
мання прибутку, імплементуючи в свою 
діяльність принципи соціальної відпові-
дальності. Соціальна відповідальність під-
приємства торгівлі передбачає комплек-
сний підхід до підвищення ефективності 
управління мінімізацією ризиків, що пов’я-
зані з взаємодією з зовнішнім середови-
щем, що дозволяє отримати підприємству 
конкурентні переваги на ринку. Безпосе-
редній вплив на формування конкурентних 
переваг підприємства соціальна відпові-
дальність може отримати завдяки таким 
характеристикам, як: соціальний капітал, 
імідж, лояльність, репутація, конкурентні 
переваги, дотримання принципів соціаль-
ної відповідальності [11].
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Соціальна відповідальність безпосеред-
ньо впливає на такі характеристики підпри-
ємства, як імідж, бренд і репутація [11].

Для соціально відповідального підпри-
ємства головною конкурентною перевагою 
стає його персонал, оскільки він бере участь 
в процесі обслуговування споживачів і йому 
об’єктивно притаманний високий рівень 
соціальної орієнтованості [11].

Торговельні підприємства споживчої коо-
перації є дієвим інструментом реалізації 
політики соціальної відповідальності. Спо-
живча кооперація за весь період своєї діяль-
ності демонструє реальне втілення політики 
соціальної відповідальності, в першу чергу 
по відношенню до мешканців сільських 
територій, до своїх працівників. Система 
споживчої кооперації України представляє 
собою потужний соціально-економічний 
комплекс.

За офіційною інформацією Укрко-
опспілки, в торговельній галузі системи спо-
живчої кооперації України функціонують 
більше 14 тис. кооперативних магазинів під 
єдиним брендом СООР Україна [13]. 

Майже 80% торговельної мережі пред-
ставляють собою магазини з торговельною 
площею до 100 м2 і розташовані переважно 
в сільській місцевості.

Торговельні об’єкти здійснюють реаліза-
цію продовольчих товарів, а також функціо-
нують магазини з продажу непродовольчих 
товарів, в тому числі господарських, будівель-
них матеріалів, культтоварів, меблів тощо.

Значна частина торговельної мережі 
функціонує за стандартами магазинів-мар-
кетів. У загальній кількості таких об’єктів 
декілька спеціалізованих маркетів з про-
дажу алкогольних напоїв, експрес-маркет, 
Інтернет-магазин з продажу продтоварів. 
В частині маркетів споживачам пропону-
ється гаряча випічка міні-пекарень, а також 
кулінарна і кондитерська продукція влас-
ного виробництва. Турбуючись про сіль-
ське населення в системі споживчої коопе-
рації відкрито і торговельні підприємства з 
продажу аптечних препаратів (в тому числі 
ветеринарного призначення).

Торговельну діяльність споживча коо-
перація також здійснює через мережу коо-

перативних ринків. Кооперативні ринки є 
невід’ємною частиною сучасної економіки 
України. Їх мережа достатньо розгалужена. 
Традиційно переважна більшість ринків зна-
ходиться у районних центрах, селах і сели-
щах (75%), а решта ‒ у містах обласного під-
порядкування та 10 обласних центрах.

Ринки споживчої кооперації формують 
досить потужний сегмент внутрішньої 
торгівлі. Вони традиційно забезпечують 
потреби населення у товарах та послу-
гах за доступними для споживачів цінами. 
Контроль за безпечністю та якістю харчо-
вої продукції, відповідно до вимог законо-
давства, на ринках забезпечують державні 
ветсанлабораторії, яким ринки виділяють 
відповідно підготовлені приміщення і ство-
рюють умови для успішного виконання 
покладених на них завдань. Водночас, за 
характером своїх функцій ринки є не лише 
підприємницькими структурами, а й вико-
нують важливе соціальне завдання. Вони 
стали надійним партнером і осередком для 
успішної діяльності самозайнятих осіб, які 
мають тут постійне місце роботи і регулярне 
джерело доходів. Для таких підприємців та 
фізичних осіб на наших ринках створено 
190 тисяч робочих місць.

Кооперативні ринки постійно працюють 
над питаннями пріоритетного розвитку і 
вдосконалення сфер господарської діяльно-
сті. Їх матеріально-технічна база постійно 
модернізується. Створюється нова і вдо-
сконалюється існуюча інфраструктура, яка 
відповідає сучасним вимогам передових 
ринкових торгово-сервісних комплексів і 
сприяє конкурентоорієнтованому розвитку 
та досягненню нового рівня економічної 
стабільності [13].

Як стверджують Міценко Н.Г., Году-
нько Р.І., Тимків Д.О. «історичний досвід 
розвитку споживчої кооперації свідчить, що 
вона виступає соціально-економічним меха-
нізмом, який виконує низку функцій держави 
з із соціального захисту сільського населення. 
При цьому, що найбільш важливо, споживча 
кооперація є формою самоорганізації сіль-
ського населення з метою вирішення соці-
ально-економічних проблем та задоволення 
соціально-економічних проблем, оскільки 
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система здійснює господарську переважно 
у сільській місцевості, забезпечує робочими 
місцями та доходами сільських мешканців, 
обслуговує сільське населення та взаємодіє 
з ним, займає певну нішу сільського спожи-
вчого ринку, формує соціально-економічну 
інфраструктуру села» [7]. 

Беззаперечно, що система споживчої коо-
перації і особливо її торговельні підприєм-
ства демонструють реальне втілення прин-
ципів соціальної відповідальності на всіх 
етапах свого розвитку та незалежно від еко-
номічних умов. 

Втім, реалізація політики соціальної від-
повідальності залежить від низки істотних 
детермінант.

На нашу думку, доцільно акцентувати 
увагу на наступних детермінантах політики 
соціальної відповідальності торговельних 
підприємств споживчої кооперації:

1. Базисні детермінанти:
– міжнародні кооперативні принципи, 

ідеї, міжнародний кооперативний рух; 
– принципи організації діяльності сис-

теми споживчої кооперації як соціально-орі-
єнтованої економічної системи;

– досвід соціальної діяльності споживчих 
кооперативів світу;

– державна політика щодо підтримки 
розвитку сільських територій та соціальної 
захищеності сільського населення;

– стан та тенденції загальної економіч-
ної ситуації в світі та державі, зокрема: стан 
зайнятості сільського населення, рівень 
доходів, тощо;

2. Доповнюючі детермінанти:
– стан інфраструктури сільських тери-

торій;
– доступність інформаційно-комунікацій-

них технологій;
– людський капітал (мешканці сільських 

територій та пайовики системи споживчої 
кооперації) – сприяння забезпеченню зайня-
тості сільського населення, навчання та 
перепідготовка кадрів;

– матеріально-технічна база торговельних 
підприємств;

– наявність системи підтримки (лояль-
ності) до пайовиків та мешканців сільських 
територій;

– участь представників системи спожи-
вчої кооперації в вирішенні проблем сіль-
ських громад в зоні їх функціонування;

– сформоване позитивне ставлення меш-
канців сільських територій до системи спо-
живчої кооперації загалом і до торговельних 
підприємств, зокрема;

– партнерські господарські зв’язки торго-
вельних підприємств та висока частка влас-
ної продукції в асортименті кооперативних 
магазинів

Висновки і пропозиції. Соціальна від-
повідальність торговельних підприємств 
споживчої кооперації є невід’ємною та орга-
нічною частиною їх діяльності. Вона про-
являється в відповідальності перед держа-
вою, населенням сільських територій, яке 
обслуговується, партнерами, пайовиками, 
всіма працівниками. Реалізація політики 
соціальної відповідальності стає важливою 
конкурентною перевагою торговельних під-
приємств споживчої кооперації, сприяє зміц-
ненню авторитету, іміджу та репутації серед 
партнерів та працівників; істотно впливає на 
фінансові результати діяльності. 
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Аннотация. В статье рассмотрены акту-
альные вопросы и ключевые детерминанты 
развития социальной ответственности тор-
говых предприятий потребительской коопе-
рации Украины. Акцентировано внимание 
на социальной ориентации системы потре-
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бительской кооперации, ее миссии по разви-
тию сельских территорий и ключевая роль в 
обеспечении товарами и услугами сельского 
населения. В статье исследована сущность 
социальной ответственности торговых пред-
приятий потребительской кооперации, спец-
ифика их политики социальной ответствен-
ности. В процессе исследования обобщены 
результаты зарубежных исследований, мате-
риалы деятельности кооперативов Европы, 
а также труды ведущих ученых Украины по 
вопросам формирования и реализации по-
литики социальной ответственности торго-

выми предприятиями. Определены харак-
терные особенности деятельности торговых 
предприятий потребительской кооперации 
на сельских рынках и их влияние на реализа-
цию политики социальной ответственности. 
Сформулированы основные детерминанты 
политики социальной ответственности торго-
вых предприятий потребительской коопера-
ции в условиях динамичной рыночной среды.

Ключевые слова: социальная ответствен-
ность, политика социальной ответственности, 
торговые предприятия, детерминанты, потре-
бительская кооперация.

Summary. The article considers topical issues and key determinants of the development of social 
responsibility of trade enterprises of consumer cooperation in Ukraine. The social orientation of the 
system of consumer cooperation, its mission for the development of rural areas and the key role in pro-
viding goods and services to the rural population are emphasized. The article examines the essence of 
social responsibility of trade enterprises of consumer cooperation and its peculiarities. The study sum-
marizes the results of foreign research, materials of the European cooperatives, as well as the works 
of leading Ukrainian scientists on the formation and implementation of social responsibility policy 
by commercial enterprises. The characteristic features of the activity of trade enterprises of consumer 
cooperation in rural markets and their influence on the implementation of the policy of social respon-
sibility are determined. The social mission of the system of consumer cooperation, its role in ensuring 
a high standard of living in rural areas is described. The characteristic of trade activity of the system of 
consumer cooperation of Ukraine, types and quantity of trade enterprises, specifics of trade activities 
of cooperative markets are given. There are determined: basic (international cooperative principles, 
ideas, international cooperative movement; principles of organizing the activity of the system of con-
sumer cooperation as a socially-oriented economic system; experience of social activity of consumer 
cooperatives of the world; state policy to support rural development and social protection of the rural 
population; the state and trends of the general economic situation in the world and the state, in particu-
lar, the state of employment of the rural population, its income level) and complementary determinants 
(the state of rural infrastructure; availability of information and communication technologies; ensuring 
employment of rural population, training and retraining of human capital, material and technical base 
of trade enterprises, the presence of a system of support (loyalty) to shareholders and residents of 
rural areas, the participation of representatives of consumer cooperation in solving problems of rural 
communities in their area; territories to the system of consumer cooperation in general and to trade en-
terprises, in particular, partnerships of trade enterprises and a high share of own products in the range 
of cooperative shops) of social responsibility policy and trade enterprises of consumer cooperation in 
a dynamic market environment.

Keywords: social responsibility, social responsibility policy, trade enterprises, determinants, con-
sumer cooperation.


