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ПЕРЕДУМОВИ ПОЯВИ ТА РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ НА ПОДІЛЛІ 

 

1. Виникнення та поширення кооперативної ідеї в краї 

 

"Кооперація" в дослівному перекладі з латинської означає "сприяю", "співпрацюю", що у 

вузькому розумінні здавна означало співробітництво людей у господарському житті. Це поняття 

прийшло до нас з глибини віків. Як вказував академік В.І.Терещенко: "...вже три тисячі років до 

нової ери у древньому Вавилонському царстві існували кооперативні об'єднання для спільної 

оренди землі". У новітню добу П.О. Кропоткін відзначав, що кооперація позитивно вплинула на 

господарське освоєння Сибіру виробничими артілями. Такими ж кооперативними об'єднаннями 

були старовинні артілі італійських робітників і ремісників, які проникали далеко на північ, на землі 

Київської Русі і будували древні церкви та монастирі, княжі палати, фортеці. У середні віки 

європейські традиції співпраці продовжували ремісничі цехи Галича, Києва, Львова, Холма, інших 

українських міст. 

Загальновідомо з історії кооперативного руху, що перші теоретичні витоки сучасного 

розуміння понять кооперація, кооперативна ідея випливають з творів соціалістів утопістів А. 

Сен-Симона, Ш. Фур'є та Р.Оуена. «В основу уявлень соціалістів-утопістів про майбутнє 

соціалістичне суспільство, – писала видатний український учений Л.П. Горкіна, були покладені 

принципи кооперації: товариської солідарності, співробітництва, добровільності організації та 

праці, піднесення матеріального добробуту та духовного рівня трудящих, повної рівності прав та 

обов'язків, тощо». Оригінальне тлумачення поняття кооперативна ідея висловив В.І. Терещенко 

"Основна ідея кооперації,- писав він, поєднання зусиль багатьох осіб (чи їх товариств), спрямованих 

для досягнення спільної для них господарської мети". Співставлення ідей мислителів-гуманістів 

минулого і принципів кооперації, покладених в основу діяльності сучасних кооперативів показує їх 

велику спорідненість. "В основі кооперації, – констатував XXXI конгрес Міжнародного 

кооперативного Альянсу (найбільший і найавторитетніший центр сучасного кооперативного руху 

(далі – МКА) (1995), – лежать цінності: самодопомога, відповідальність, демократія, рівність, 

справедливість, солідарність" 

Роберт Оуен присвятив виробничій кооперації низку своїх творів, у яких, за висловом М.І. 

Туган-Барановського «...кооперативи великою мірою були перейняті ідеалістичним духом, їх 

метою була спільницька громада". Як відомо, запровадження Р. Оуеном принципів промислової 

виробничої кооперації на практиці в Нью-Ленарку (Великобританія), а пізніше аграрної у Північній 

Америці продовження не мали і завершились банкрутством. Так само невдалими були спроби 

запровадити виробниче кооперування за допомогою держави у Західній Європі. Відомі сучасні 

дослідники історії розвитку кооперативної думки загалом позитивно оцінювали теоретичну 

спадщину Р. Оуена, відмічаючи, що хоча на практиці перші спроби виробничого промислового і 

аграрного кооперування в Західній Європі успіху не мали, все ж ідеї соціалістів-утопістів дали 

поштовх для розвитку у середині XIX століття інших форм кооперації – споживчої (робітників), та 

кредитної (дрібних торгівців і виробників, переважно селян). 
Одними з перших в Російській імперії розповсюдження кооперативних ідей почали видатні 

учені-гуманісти, широко відомі громадські діячі – М.О. Добролюбов та М.Г. Чернишевський. У 

кінці 60-х pp. XIX століття в імперії набула великої популярності стаття М.О. Добролюбова "Роберт 

Оуен та його спроби суспільних реформ". Громадський інтерес до неї особливо зріс після того, як її 

передрукував у своєму альманасі "Полярная звезда" O.I.I Герцен. М.Г. Чернишевський також 

присвятив розгляду теоретичних засад кооперації свою наукову статтю «Капітал і труд». Крім того, 

важливий внесок у розповсюдження кооперативних ідей зробило найстаріше в Європі Російське 

Вільне економічне товариство, засноване ще в 1765 році. А в XIX столітті серед його членів 

особливо активними прихильниками кооперативізму були такі видатні учені як О.Ф. Фортунатов, 

О.О. та О.І. Чупрови, А.Н. Каблуков, М.М.Бекетов, МЛ. Туган- Барановський. Кожен з цих авторів 

залишив праці, які стали дороговказом для наступних поколінь кооператорів. 



Після невдалих спроб на Заході ідею кооперованої земельної общини, як суспільної 

господарської організації всюди полишили ще у XVIII столітті. У Росії ж, та в її межах в Україні, 

ідея общинного землеробства певною мірою пов'язувалась з формою селянської общини, основи 

якої не похитнула й реформа 1861 року. Саме під час цієї реформи, як вказував відомий вчений 

дореволюційної школи політекономії ПЛ. Лященко "остаточно були сформульовані засади 

общинного землеволодіння. За Актом 19 лютого общинним землеволодінням називалась така 

форма, в якій: 1) земля знаходиться у власності всієї общини, лише в тимчасовому 

землекористуванні окремих членів; 2) земля ця переділяється час від часу між окремими членами; 

3) повинності у цій общині виконуються за круговою порукою; 4) община виконує певні 

адміністративні функції, тобто з поземельною общиною об'єднується й поняття сільської громади, 

як адміністративної одиниці. Там, де було подвірно-ділянкове землеволодіння, там воно 

залишалося; де була община, там теж не вводилось інших форм землекористування". 

Значну данину за інтерес до аграрної виробничої кооперації і перетворення цієї ідеї в 

практику в кінці XIX століття сплатило українське селянство. Практичне здійснення відомим 

кооператором М.В. Левитським ідеї "поліпшення умов сільськогосподарської праці" шляхом 

організації сільських кооперативних артілей і створення ним на Херсонщині, Катеринославщині, 

Полтавщині, Київщині у 1894 - 1896 pp. більше 100 таких об'єднань завершилось їх наступним 

розпадом. На Поділлі у XIX столітті в Кам'янецькому повіті була зроблена невдала спроба утворити 

сільськогосподарську комуну. її очолив відомий громадський діяч О.О. Мачтет. Після її зникнення 

експерименти такого роду припинились. "Сільськогосподарські ж кооперативні артілі М.В. 

Левитського, не зважаючи на те, що він широко їх пропагував, не мали ні успіху, ні значного впливу 

на сільське господарство"– Б.Д. Лановик. 

Причини подібних невдач розкрив видатний історик кооперації С.Н. Прокопович, вказавши, 

що ці артілі базувались на докапіталістичних відносинах, на тих формах найпростішої трудової 

кооперації поза власним домашнім господарством, метою якої була праця не для ринку, а для 

задоволення потреб господарства своїх членів. Остаточним вироком сільським виробничим 

кооперативам став відомий вислів українського вченого, засновника бюджетної статистики Ф.А. 

Щербини: "Не їм у теперішньому їх вигляді і при теперішніх умовах перти проти такого рожна, як 

капітал, і всього того, що з ним зв'язано". Проаналізувавши цей досвід та оцінки його 

функціонування визначними українськими науковцями, Л.П.Горкіна дійшла висновку, що на кінець 

XIX – початок XX століття ідея виробничого кооперування сільськогосподарського виробництва, 

як і ідея виробничого кооперування трудящих для боротьби з капіталом взагалі, дістала в 

економічній літературі того часу цілком негативну оцінку". 

У питанні про походження сучасної масової кредитної кооперації слід враховувати думку 

таких істориків як: М.І. Туган-Барановський, С.В. Бородаєвський, В.І. Терещенко, Л.П. Горкіна, які 

погоджуються із тим, що найдавніші витоки цієї ідеї та спроби її практичного втілення знаходяться 

у Німеччині. Справді, судця містечка Деліч, що під Лейпцигом, Франц Шульце- Деліч ще у 1849 

році для забезпечення кредитом місцевих ремісників заснував два перших сировинних товариства. 

Згодом він кілька разів реорганізовував своє дітище, доки воно перетворилось на банк - 

кооперативне товариство на паях. Введена ним виплата дивідендів пайовикам та деякі інші 

економічні стимули сприяли успіху. Важливою рисою діяльності шульце-делічивських кредитних 

кооперативів -народних банків, яка гарантувала їм успіх, була підзвітність їх державним 

фінансовим органам. Роз'яснення Ф. Шульце-Делічем переваг кооперативної форми роботи, 
підтримка німецької держави допомогли поширити ці кооперативи у промислових центрах 

Німеччини, а через якийсь час вони з'явились і в Австрії, Італії, Росії. 

Пізніше в Німеччині з'явився - більш демократичний тип кредитної кооперації. Його 

заснував Фрідріх Райфайзен - відставний унтер-офіцер, сільський староста містечка Геддесдорф. 

Спочатку, у 1854 році він організував благодійне товариство. Через десять років запровадив у його 

діяльність шульце-делічивські засади. Згодом доповнив їх власними і, у підсумку, перетворив на 

нову форму масової кредитної кооперації, оптимально налаштованої для потреб села. Поширені в 

Австро-Угорщини, та у їх складі на українських на землях Буковини і Галичини, вони отримали в 

народі назву "райфайзенки". 

Значно демократичніший характер діяльності кредитних кооперативів райфайзенківського 

типу забезпечив їм значну популярність. У Росії та в Україні у другій половині XIX столітті 



кредитна кооперація отримала деякі переваги перед іншими формами і тому спочатку розвивалась 

швидше, ніж споживча і виробнича. На відміну від регіонів Західної України, де були поширені 

"райфайзенки", урядом Росії було дозволено відкривати кредитні кооперативні каси лише 

шульце-делічського типу, який базувався на вимогах обов'язкового внесення паю, та підзвітності 

державі. Ця обставина значно сповільнювала поширення кооперативів серед селян. Досліджували і 

популяризували ідеї кредитної кооперації відомі українські вчені ПЛ. Лященко, С.В. 

Бородаєвський. Перші кредитні кооперативи в Росії з'явились у 1865 році, а в Україні- в 1869 р., у 

містечку Гадяч, що на Полтавщині. На Поділлі розвиток кредитної кооперації розпочався пізніше, у 

1873 році. Тоді в краї було зареєстровано сім позичково-ощадних кооперативних кас (пізніше до 

них додались кредитні товариства). Саме вони стали активним фактором розвитку всього 

подільського кооперативного руху. 

Безперечно батьківщиною споживчої кооперації є Великобританія. Тут ще у 1769 році ткачі 

селища Фенвік вперше в історії створили споживче товариство. В 40-х роках XIX століття в Англії 

відбулась жорстока криза перевиробництва. Безробіття, бідність і голод викликали не тільки 

страйки, бунти, а й примусили спільно шукати вихід із скрути. Потерпілі від цих нещасть ткачі 

фланелі міста Рочдейл 21 грудня 1844 року на своїх зборах прийняли рішення утворити 

кооперативне споживче товариство. Були прийняті кооперативні правила, запропоновані 

робітником Чарльзом Говардом. 

На думку В.І.Терещенка: "ці правила виявились настільки життєвими, що не лише сприяли 

розвитку першого споживчого кооперативу, але й до сьогодні під назвою "Рочдейльських 

принципів" служать прикладом для більшості споживчих кооперативів, що створюються". Вони і 

досі є актуальними для розвитку споживчої кооперації в усьому світі. Визнання їх та державна 

підтримка таких товариств урядами більшості європейських країн дало змогу провести у них 

широкий розвиток національних кооперативних систем. 

Процес поширення кооперативних ідей в Україні і, зокрема на Поділлі проходив кількома 

шляхами, на кількох рівнях, відмінними методами роз'яснення їх різним верствам населення. На 

науковому та науково-популярному рівні у середовищі вищого чиновництва та університетських 

вчених це був, в основному, метод самостійного ознайомлення з оригінальною та переведеною на 

російську мову спадщиною соціалістів-утопістів і їх послідовників. 

На прагматичному рівні в регіонах, у колах губернських і повітових чиновників, місцевої 

інтелігенції, дворян, підприємців, купців використовувався метод довільного роз'яснення, або 

ділового інструктування їх губернською адміністрацією. У цьому середовищі користувались також 

методом самоосвіти при опрацюванні службових документів, інструкцій, ділових листів, книг, 

брошур, матеріалів місцевої преси. Різновидом прагматичного шляху практичного 

розповсюдження кооперативної ідеї було запозичення деяких спрощених кооперативних форм у 

регіонах сусідніх держав. Очевидно, таким шляхом на Волинь з сусідніх австро-угорських регіонів 

(Буковини, Галичини) потрапили запозичені зразки кампанійських, сільських громадських 

крамничок. А вже пізніше, як свідчать документи, з Волинської губернії ця ідея прийшла на 

Поділля. 

На спрощеному побутовому рівні - в середовище міщан, дрібних підприємців, торгівців, 

ремісників, селян ця інформація надходила із розмов з поміщиками, місцевими чиновниками, 

земськими службовцями, інтелігентами, а також священнослужителями. Часом це були ділові 

повідомлення, відповіді на запитання, короткі випадкові пояснення під час приїзду в селища і 
містечка родичів із великих міст та з-за кордону, а пізніше публікації у місцевих газетах. Як 

правило, такі розмови велись конфіденційно, без уживання самого слова "кооператив", тому що 

воно одразу викликало пересторогу поліції, а часом досить жорсткі санкції. 

Царський уряд пильно стежив за цим процесом і прагнув впливати на нього: заохочуючи до 

критичного аналізу кооперативізму, як утопічної і небезпечної соціалістичної ідеї. Але таке 

спрямування виявилось не тільки непереконливим, а у більшості випадків, навпаки, спонукало 

вчених до перевірки "утопічних ідей" на практиці. Так у 1866 році, рівно 140 років тому, з'явилось 

харківське споживче товариство очолюване членами місцевої "Громади" професорами М.М. 

Бекетовим, B.C. Козловим, О.А. Брильянтовим та громадським діячем М.П. Балліним. Справи цього 

кооперативу пішли більш успішно, коли його очолив кооператор-ентузіаст М.П. Баллін. Під його 

керівництвом через три роки після заснування, торговий оборот товариства сягнув 250 тисяч рублів, 



а кількість членів склала 340 осіб. За допомогою зарубіжних друзів кооператорам удалось у 

короткий термін відкрити не лише крамниці, а й торгові агентства, заводи, підприємства 

громадського харчування. 

Однак історичне значення появи і роботи Харківського товариства полягає не у великому 

торговому обігу, не в тому, який прибуток отримували його члени і не в тому, що воно торгувало 

якісними зарубіжними товарами, а у тому, що вся його діяльність стала привабливим взірцем 

системної постановки кооперативної роботи для багатьох однодумців. По-друге, завдяки М.П. 

Балліну перші українські кооперативи стали відомі у Європі та світі. Більше того досвід, який набув 

М.П. Баллін, перебуваючи із дружніми візитами у своїх колег - кооператорів в Англії, Франції, 

Німеччини, Швейцарії був безцінним для розбудови кооперативів в Україні. При державному 

підході до цього науково-практичного надбання, зацікавленості у його поширенні українські 

споживчі кооперативи могли зробити відчутний крок вперед. Велике значення для кооперативного 

руху України мала також особиста діяльність цього громадського діяча: розповсюдження М. 

Балліним накопиченого досвіду, його творчість, видавнича справа. Адже саме він започаткував 

випуск кооперативної літератури - понад двох з половиною тисяч назв, надрукував і поширив 

"Першу пам'ятну книжку російських споживчих товариств". Завдяки М.П. Балліну, Слобожанщина 

стала потужним джерелом поширення кооперативних ідей. За зразком Харківського товариства 

згодом були засновані і успішно діяли численні споживчі кооперативи в різних губерніях України. 

На жаль, не всі дослідники історії споживчої кооперації України роблять акцент на великій 

протидії царської влади розповсюдженню ідеї і практики споживчої кооперації. А в ті далекі вже від 

нас часи саме ця обставина була дуже важливим фактором сповільнення темпів поширення 

кооперативів. Дослідникам ще належить з'ясувати таємниці складної комбінації інтриг, 

спрямованих проти М.П. Балліна та його дітища. Діяльність Харківського товариства, а ще більше - 

повідомлення про його успіхи стало головним болем не одного жандармського чина. До того ж, 

занадто простим і малопереконливим виглядає у наш час пояснення про банальне раптове 

банкрутство процвітаючого, високоприбуткового, широко розгалуженого кооперативу. Ймовірно, 

що саме міжнародні зв'язки його з кооператорами Англії, Франції, Німеччини, а також значний 

вплив на ініціювання перших споживчих осередків у північних українських землях (Чернігів, Київ), 

Подніпров'ї та Побужжі (Катеринослав, Миколаїв), на півдні (Керч, Сімферополь, Севастополь)і 

стали причиною цього таємного протиборства, яке, на жаль, закінчилось поразкою для української 

кооперативної справи. 

Засноване після Харківського Київське товариство споживачів (1868), очолюване 

М.Зібером, зібрало у свої лави еліту представників економічної та історичної науки України того 

часу. B.I. Антонович, М.Л. Зібер, М.П. Драгоманов, О.І. Кістяківський, М.Л. Яснопольський. Це 

далеко не весь перелік видатних діячів українського національного відродження, які входили до 

складу його ради. Та все ж і цей кооператив був приречений на невдачу за тих же причин. Можна 

уявити, які аргументи отримали для пояснення невдач наступних малопотужних сільських і 

містечкових споживчих товариств представники царської влади – не такі, як ви, а професори 

імператорських університетів у Харкові, Києві не змогли справитись із такою складною справою, як 

кооператив, - а куди вже вам? 

На Поділлі не було жодного вищого академічного центру. Отже, такий шлях проникнення 

сюди кооперативної ідеї, здавалося, був закритий. Очевидно, потрапила вона до нас, швидше за все 

– прагматичним шляхом. Та все ж, у 1869 році на півдні губернії, в Балті було створене перше 
споживче товариство "Вигода", а на Вінниччині, у м. Бар, у 1886 p., здійснена ще одна невдала 

спроба такої організації. Можливо, подільські підприємці в пошуках прибуткового застосування 

своїх вільних капіталів перейняли досвід перших кредитних товариств сусідніх Австрії та Польщі, 

де з 60-х років створювались численні "райфайзенки". Таке припущення тим більш переконливе у 

зв'язку із пріоритетом досить широкого поширення в нашому краї саме позичково-ощадних кас і 

товариств. Але, знову ж таки, сили жандармської протидії були настільки потужні, що, як відомо, ці 

перші подільські споживчі товариства безслідно зникли. 

Що ж стосується позичково-ощадних кас, то тут картина дещо інша. Як відомо, одна з 

перших – Городоцька позичково-ощадна каса офіційно була зареєстрована в грудні 1873 року, а в 

1885 році таких кас на Поділлі було вже вісім, у 1895 – створено 10, і що цю тенденцію до 

постійного зростання вони зберегли у наступному. Щоправда, цьому сприяла увага уряду до питань 



удосконалення фінансових справ. На нашу думку, саме кооперативні каси і товариства були у 70-х - 

80-х роках XIX cm. першими осередками поширення кооперативних ідей. Звістки і чутки, а також 

часом гучні скандали про їх діяльність, привертали увагу громадськості. Розповсюджувачами 

практики створення позичково-ощадних кас і товариств, за свідченням управителя Подільської 

губернської земської каси дрібного кредиту Р.Ф. Реніннга, у той час, і особливо після голоду 1891 

року, були перші земські установи. 

Позичково-ощадні товариства у містечках і селах засновували поміщики, долучаючи до 

участі в них заможних селян, у містах - переважно чиновники, підприємці, купці. Невелике їх число, 

повільні темпи росту можна пояснити жорсткими умовами регламентації діяльності і тим, що всі 

вони змушені були працювати під постійним контролем держави. Але водночас слід відмітити, що 

держава не забороняла їм виходити за рамки грошово-фінансових операцій. Крім 

кредитно-ощадних, вони виконували закупівельні і торгівельні функції. Як показали дослідження, 

ці товариства протягом всієї своєї історії тісно співпрацювали із споживчими кооперативами, а 

часом перебирали на себе їх справи, використовуючи свою захищеність законами. Отже, 

регіонально-прагматичний шлях популяризації кооперативної ідеї в умовах Поділля був досить 

реальним. 

На спрощено побутовому рівні, в середовище дрібних підприємців, торгівців, ремісників і 

селян кооперативна ідея утворення споживчих товариств надходила доволі безсистемно, через 

випадкові зустрічі з кооператорами-практиками, роз'яснення місцевих інтелігентів, чиновників. В 

кінці володарювання натхненника "контрреформ" Олександра III-го, для більшості освічених 

людей в Росії і Україні стала очевидною безглуздість подальшого стримування прогресивних 

економічних перетворень. Особливо це стосувалось українського села, позбавленого елементарних 

цивілізованих закладів культурного і товарного обслуговування. Частина чиновництва, яка ближче 

за інших була до простого народу, шукала нові, дозволені урядом, способи такого обслуговування. 

Вірогідно, що такі форми у вигляді сільських громадських крамниць побачили подільські 

службовці, і перш за все, мирові посередники Волинської губернії. Звичайно, ні поліські, ні 

подільські чиновники не пов'язували появу таких крамниць зі складними теоріями соціалізму, 

іменами Р. Оуена, Ш. Фур'є, а вбачали у них практичні, не заборонені урядом торгівельні заклади. 

Саме з цієї причини мирові посередники М.Ю. Шильдер-Шульднер та П.І. Окулов, заручившись 

згодою начальства, здійснили на свій страх і ризик експеримент, запровадивши у 1893-1894 pp. 

тридцять кампанійських крамниць у сусідніх Летичівському та Літинському повітах. Так само, ніяк 

не пов'язуючи ідею створення таких магазинів з теоріями соціалістів-утопістів, схвалив ці прості 

нові форми подільський губернатор П.О.Баумгартен. На нашу думку, заплутування цього питання 

складними теоретичними побудовами, пошуком аргументів є невдячною справою. Саме життя, 

високі темпи господарського розвитку, соціальних перетворень в Україні 90-х років, як і в інших 

країнах світу спонукали царських чиновників до пошуку заходів, що поліпшували побут і умови 

простих людей. 

Проте об'єктивно, цей почин поклав край безсистемному, випадковому поширенню 

кооперативних ідей на побутовому рівні, адже експеримент із запровадження перших сільських 

громадських крамниць був поширений офіційно ще на три повіти краю. Причому він стосувався не 

лише створення сільських крамничок. Власті офіційно підтримали ідею створення бібліотек і 

читалень для кооперативної літератури. Отримавши схвалення губернатора, П.І. Окулов за свої 

кошти видрукував книгу "Громадські селянські споживчі крамниці" на допомогу службовцям цих 
сільських магазинчиків. Він складав плани удосконалення їх роботи, утворення волосних оптових 

складів для них, але реалізації задуму перешкодила його передчасна смерть. Хоча, як твердять 

численні дослідники (і це відповідає дійсності) в організації крамниць було мало елементів 

майбутніх кооперативів, але все ж вони були, і цю їх сторону, на нашу думку, не варто залишати 

непоміченою. Якщо ж мати на увазі, що це були лише прототипи майбутніх споживчих товариств і 

те, що створювались вони в умовах найжорстокішого у Європі адміністративно-поліцейського 

режиму, тоді самі собою відпадають звинувачення в їх надмірній ідеалізації. Сумно зустрічати в 

працях відомих, авторитетних дослідників минулого лише негативні оцінки цих починань. На жаль, 

і сучасні дослідники часом надто суворо оцінюють факти об'єктивної історичної реальності. Ми 

вважаємо більш об'єктивною точку зору авторів монографії "Історія споживчої кооперації 

України", які відмічали, що поширення кампанійських крамниць, не зважаючи на їх по суті 



некооперативний характер, сприяло популяризації серед простого люду ідеї кооперування, як 

способу самодопомоги. 

Процес поширення кооперативної ідеї різноманітними шляхами і на всіх суспільних рівнях 

для багатьох сучасників проходив непомітно до етапного 1897 року. Тоді передові вчені й 

представники громадськості Росії спонукали царський уряд офіційно затвердити перший Статут 

кооперативного споживчого товариства. Для історії кооперації Поділля дуже виразним був факт 

одночасної появи в 1897 році трьох споживчих товариств: в містах Гайсині, Кам'янці-Подільському 

та селі Хрінові Могилів-Подільського повіту. Він засвідчив, готовність громадськості губернії до 

поширення європейського досвіду масового демократичного кооперування. Відтоді навколо 

споживчих кооперативів почала розвіюватись завіса невизначеності про їх нібито напівлегальну 

діяльність. У цей час значно більшу роль у поширенні кооперативної ідеї почали відігравати газети 

та журнали. 

Невірним є твердження про те, що в 1897-1905 роках в губернії ідеї кооперації на 

пропагувались і не поширювались. Це спростовує поява у тодішній пресі і, зокрема, в "Подільських 

губернських відомостях" (1897) повідомлення про відкриття та діяльність у той період перших 

позичково-ощадних і споживчих кооперативів. Маємо також інші документальні свідчення про 

утворення нових товариств у цей проміжок часу. У доповіді на третьому з'їзді представників 

споживчих товариств губернії управителя губернської земської каси дрібного кредиту Р.Ф. 

Реніннга зазначалось, що в 90-х роках земством було розпочато планомірне сприяння організації 

кооперативних товариств. Численними доказами цього, на його думку, були статті у пресі та 

проведені на початку 1901-1902 років з'їзди по наданню економічної допомоги, матеріали засідань 

комітетів для сприяння сільськогосподарській промисловості. В них земські діячі повсюдно 

заявляли, що піднесення сільського господарства можливе лише за умови розвитку кооперативної 

самодіяльності населення. 

Упродовж тих років земства широко розгорнули свою роботу, значно посиливши сприяння 

кооперативній справі. Що ж стосується висновку, що нібито у 1904-1906 роках в губернії не 

створено жодного споживчого товариства, то аналіз показав, що в той період з'явилась низка 

товариств у Балтському, Брацлавському, Вінницькому, Летичівському, Могилівському, 

Ольгопільському, Проскурівському та Ямпільському повітах. Ми далекі від того, щоб 

стверджувати нібито у ту пору змінилось ставлення центральної влади до кооперації. Такого не 

було, продовжувалось переслідування кооператорів - ентузіастів, створювались штучні перепони 

для розширення мережі осередків, тощо. Але цілком очевидно, що це був період 

громадсько-політичного піднесення, який царська влада неспроможна була зупинити. Результатом 

всіх цих процесів були й негативи, зокрема, поява в подільському кооперативному русі людей, які 

дбали не про суспільне благо, а передусім про власні комерційні інтереси, щоб вигідно розмістити 

капітал і, почасти, позбутись виплати податків. Звичайно, це певною мірою сповільнювало процес 

поширення ідеї, але спинити його не могло. Навпаки, Гайсинське та Ямпільське споживчі 

товариства у цей непростий період вийшли за рамки спілкування лише в середині губернії й 

налагодили співпрацю із столичними колегами. 

Більшість дослідників справедливо вказують, що революційні події 1905-1906 років 

послужили каталізатором поширення кооперативних ідей. Це безперечно так. Проте не слід 

вважати, що вони уже своєю появою призвели до прискорення в організації нових кооперативних 

форм. У різних губерніях України розширення кооперативної мережі відбувалось зі своїми 
особливостями. В монографії "Історія споживчої кооперації України "наведені дані про поширення 

кооперативного руху в Київський і Подільський губерніях протягом 1905-1912 років, автори 

обґрунтовано відмічають, що Київщина у цей час посідала перше місце серед усіх губерній 

європейської Росії, мала зростання від 19 кооперативів у 1905 році до 524 у 1912 році. На другому 

місці серед губерній імперії – Подільська. Лише з 1905 по 1912 рік кількість споживчих товариств 

тут зросла з 18 до 386. Щоправда, цей показник не був наслідком лише суспільно-політичного 

піднесення, а результатом активних, самовідданих зусиль подвижників кооперативної справи. У 

Київській губернії ними були – В.М.Доманіцький, О.В.Юркевич, а в Подільській – 

Й.А.Волошиновський, М.А. Трублаєвич, О.М.Маричев, Р.Ф. Реніннг, В.І. Ворніков, П.В. 

Северинчук та інші. Важливою особливістю поширення кооперативної ідеї у нашому краї була 



підтримка і участь в ньому священослужителів. Не можна ні обминати, ні замовчувати цю 

обставину. 

Останнім часом з'явилось багато досліджень про визначну роль у Подільському та 

Волинському кооперативному русі Й.А. Волошиновського. Ця тенденція до вшанування одного із 

найбільш відданих кооперації громадського діяча Польщі і України, на наш погляд, цілком 

об'єктивна. Адже він, починаючи із 90-х років XIX століття, розпочав служіння ідеї кооперативізму, 

поклавши задля її перемоги все своє життя. Особливу активність він проявив у цьому напрямку 

після 1906 року, заснувавши видання феноменальної селянської газети "Світова Зірниця". 

Аналізуючи його роль і місце в поширенні спілчанської ідеї на Поділлі і в сусідній Волині, з свого 

боку зазначимо, що поява на кооперативному поприщі И. Волошиновського знаменувала новий 

етап і нову якість у розвитку ідеї. Саме з його діяльності розпочинається науковий, комплексний 

підхід до цієї справи. З виходом "Світової Зірниці", засновником, редактором і видавцем якої 

виступив Й. Волошиновський, назавжди відходить у минуле випадкове, примітивне, несміливе, 

придушене поліцейським свавіллям роз'яснення переваг кооперації. В своїй газеті Й.А. 

Волошиновський вів виважений, переконливий, аргументований діалог з простими подолянами, 

поважаючи їх, зважаючи на їх думку. Звертає на себе той факт, що "Світова Зірниця" зверталась до 

своїх читачів народнок мовою, доступно популяризуючи ідеї кооперативізму. Не випадково 

найвищу оцінку газеті і 1911 році дав вихованець і співробітник редактора – губернський 

інструктор по кооперації Дмитро Зосимато. В своїй доповіді на губернській нараді кооператорів 

"Про кооперативи) пропаганду засобами популярної літератури" він піддав різкій критиці 

пропагандистські листівки Московського Союзу Споживчих Товариств в зв'язку із тим, що вони, 

були краще пристосовані для поширення в міському середовищі, у той час як на Поділлі зовсім інші 

умови. Переважну більшість тут складає сільське населення. До того ж непопулярність для 

селянина російської мови, яка важка для розуміння і сприйняття, що робить ці листівки 

непридатними. Перейшовши до оцінки листівок Київського союзу, Д.П. Зосимато відзначив, що 

автори їх – кабінетні теоретики, мова яких суха, професорська, зовсім недоступна розумінню 

подолян. Порівнюючи на їх фоні брошури, статті і листівки Волошиновського, доповідач відмітив, 

що вони відповідають усім вимогам. Вони зрозумілі, доступні усякому, навіть школяру. Він 

наголосив, що для успішного поширення кооперативної ідеї в краї '''потрібна мова 

Волошиновського" і, що за його (Д. Зосимато) настійною вимогою Кам'янецьке видавництво 

"Дністер" взялось видати ці листівки. Задача же подільського земства, яке працювало на грунті 

кооперативної пропаганди полягала в поширенні їх серед подолян. 

Таким чином, процес поширення кооперативної ідеї на Поділлі впродовж 1861-1914 pp. 

проходив кількома напрямками, пережив кілька етапів. Розпочавшись у 70-80-х роках XIX століття 

з простих форм, він у 1911-1914 роках пристосувався до потреб економіки й набув наукового, 

системного характеру. Ця обставина відіграла вирішальну роль у досягненні спілчанським рухом 

краю на початку XX століття належного місця у кооперативній системі України. 

 


