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Постановка проблеми. Актуальними завданнями
останнього часу для споживчої кооперації стали підви-
щення ефективності всіх галузей діяльності, зміцнення
інтеграції, створення кооперативних торговельних ме-
реж, а також активізація закупівель сільськогосподарсь-
кої продукції з метою забезпечення зайнятості сільського
населення, продовольчої безпеки, розвитку вітчизняних
сільськогосподарських виробників.

Рішення даної проблеми можна забезпечити за допо-
могою високого рівня конкурентоспроможності спожив-
чої кооперації, що здобуває життєво важливе значення в
ринковій економіці. Це пояснюється тим, що в сучасній
системі господарювання її економіка стає органічною ча-
стиною національної економіки. Сучасні макроекономічні
зміни, що відбуваються в економіці, обумовили інтенсиф-
ікацію конкурентних процесів ринкового розвитку на всіх
рівнях її ієрархії. Конкуренція як невід’ємна складова
ринкових відносин стала найбільше рельєфно проявляти-
ся в системі споживчої кооперації. Беручи до уваги ступінь
диференціації підприємств споживчої кооперації, їхню
інтеграцію із суб’єктами виробництва, неможливо абстра-
гуватися від конкурентного середовища. Крім того, необ-
хідно враховувати, що в умовах трансформації економіч-
ної системи активізуються процеси розвитку суб’єктів спо-
живчої кооперації, які здатні діяти раціонально й вступати
в конкурентні відносини.

Велике значення в підвищенні конкурентоспро-
можності споживчої кооперації має їх просторова й
економічна трансформація на принципах гнучкого роз-
витку. Виступаючи як об’єктивний процес, гнучкий
розвиток може виявитися не тільки інструментом рефор-
мування підприємства споживчої кооперації, але і єди-
ним способом підвищення його платоспроможності й
розвитку конкурентних переваг.

Наявна практика організації процесів функціону-
вання й розвитку підприємств споживчої кооперації
показує, що в цей час відсутня досить розвинена науко-
ва й методологічна база. Крім того, відсутність науково
обґрунтованих методів, що дозволяють визначити ефек-
тивність суб’єктів взаємодії з підприємством, значною
мірою стримують становлення ринкових відносин і по-
дальший економічний ріст споживчої кооперації.

Слід зазначити, що гнучкий розвиток містить у собі
реструктуризацію й інтеграцію підприємств споживчої
кооперації. Реструктуризація обумовлена необхідністю
підвищення прибутковості підприємства споживчої ко-
операції шляхом зміни структури активів, витрат, сис-
теми керування, або цілями запобігання погрози прид-
бання підприємства іншими власниками, або виключен-
ням негативних тенденцій, що ведуть до зниження рен-
табельності продажів продукції. Інтеграція припускає
створення більших підприємств шляхом об’єднання
окремих підприємств однієї або суміжних галузей, у тому

числі підприємств виробничого комплексу й комерцій-
ного сектора (оптова й роздрібна ланка).

Розробка механізму підтримки структурних перетво-
рень підприємств споживчої кооперації дозволить, на наш
погляд, оптимізувати цей процес і, тим самим, істотно
підвищити їхню конкурентоспроможність на регіональ-
ному споживчому ринку. Важливу роль у підтримці струк-
турних перетворень споживчої кооперації грає держава,
що через інститут кооперації сприятиме об’єднанню по-
тенціалу малих форм господарювання, пов’язаних з ви-
робництвом, переробкою й реалізацією продукції
сільського господарства. Кінцевим результатом повинне
стати збільшення обсягів пропозиції якісного вітчизня-
ного продовольства за доступними цінами.

Аналіз досліджень і публікацій, в яких започаткова�
но вирішення проблеми. Теоретичні та прикладні основи
особливостей функціонування організацій і підприємств
системи споживчої кооперації, її становлення та ролі
заклали вітчизняні дослідники: М. Аліман, В. Апопій,
С. Бабенко, М. Балабан [1], Г. Башнянин, В. Зіновчук, І.
Маркіна [2], Л. Молдаван, В. Сторожук [3], А. Шевчен-
ко та ін. Але залишаються нерозкритими питання роз-
робки цілісної концепції, що забезпечує комплексне
рішення підтримки структурних перетворень
підприємств споживчої кооперації, єдине визначення і
систематизація класифікаційних ознак системи гнучко-
го розвитку підприємств споживчої кооперації.

Істотний внесок у розробку теоретичних і методолог-
ічних проблем сталого розвитку споживчої кооперації, фак-
торів, умов її конкурентоспроможності внесли російські
економісти: Е. Арустамов, Л. Дашков, В. Кривошей, В. Пам-
бухчіянц, А. Семенов, А. Фрідман, М. Шкляр та ін.

У розробці методологічних засад процесу управлі-
ння та формування функціональних зв’язків для орган-
ізацій і підприємств споживчої кооперації України не-
достатньо висвітлено особливості їхньої діяльності,
організаційна структура управління, основна мета і
принципи функціонування суб’єкта господарювання,
взаємозв’язок ринкового механізму господарювання і
кооперативної системи управління. Отже, об’єктивна
необхідність подальшого розвитку теоретичних і мето-
дико-прикладних основ управління соціально-економ-
ічними системами на засадах гнучкого розвитку з ура-
хуванням специфіки регіональних організацій і
підприємств споживчої кооперації України обумовили
актуальність досліджень за обраним напрямком.

Метою статі полягає у розробці теоретичних і мето-
дологічних положень, а також практичних рекомендацій
з підвищення конкурентоспроможності підприємств
споживчої кооперації на основі принципів гнучкого
розвитку в умовах регіонального ринку.

Виклад основного матеріалу. Споживча кооперація як
система являє собою сукупність підприємств, споживчих
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товариств, їхніх союзів різних рівнів, заснованих на ко-
оперативній власності, що виконують соціально-еко-
номічні функції з метою задоволення матеріальних і
інших потреб їхніх членів, взаємозалежних і взаємодію-
чих у рамках загального механізму господарювання.

Специфіка споживчої кооперації як соціально-орієнто-
ваної системи обумовлює ряд властивих їй особливостей,
пов’язаних, з одного боку, із захистом інтересів пайовиків, а
з іншого боку — з діяльністю в умовах ринкових відносин.
Споживча кооперація була і є самим ринковим сектором
економіки. У ньому практично відсутня державна власність.
Це означає, що соціально-економічна діяльність споживчої
кооперації розвивається в конкурентному середовищі, де
розгортається суперництво між господарюючими суб’єктами
за споживачів, за доступ до ресурсів, їхнє розміщення.

Проведений нами аналіз літератури закордонних і
вітчизняних авторів по проблемі підвищення конкурентос-
проможності підприємств споживчої кооперації на основі
процесів трансформації, гнучкого розвитку підприємств
дозволив виділити різні методологічні підходи в дослід-
женні процесу структурних перетворень, що пояснюється
складністю самої системи споживчої кооперації й числен-
них зв’язків з підприємствами інших галузей.

В основу розробленого нами підходу покладена мо-
дель недосконалої конкуренції, що послужила методоло-
гічною базою для розвитку теорії конструювання орган-
ізації. При цьому заставлялися причинно-наслідкові
зв’язки між різними трансакціями з урахуванням інсти-
туціональних особливостей ринкової економіки.

Таким чином, запропонований нами підхід до вив-
чення підвищення конкурентоспроможності підприємств
споживчої кооперації на основі процесів трансформації
й гнучкого розвитку припускає різні можливі шляхи
рішення проблеми координації в економічних системах.

Даний процес доцільно вивчати з погляду мінімізації
трансакційних витрат, що повною мірою відображає, на наш
погляд, сутність процесів трансформації, адаптації й гнуч-
кого розвитку підприємств споживчої кооперації. Це при-
пускає мотивацію інституціональних угод у взаємозв’язку з
інституціональним середовищем, що впливає на них.

Проведений нами аналіз теоретичних положень і прин-
ципів процесу інтеграції підприємств споживчої кооперації
показує, що процес інтеграції підприємств споживчої коо-
перації має двоедину природу й представляється, з одного
боку, як процес, а з іншого боку — як результат.

При цьому, інтеграція як процес — це злиття в єди�
не ціле раніше диференційованих елементів, що приво-
дить до нових якісних і потенційних можливостей цієї
цілісності, а також до змін властивостей самих елементів.
Інтеграція як результат — це стан цілісності, упорядкова�
ного функціонування частин цілого, властивість системи
споживчої кооперації, що пронизує всі сторони економ-
ічних відносин на всіх стадіях відтворювального циклу й
всіх рівнів ієрархії, отже, інтеграція являє собою систему
відносин і зв’язків між цілим і його частинами.

На наш погляд, аналіз відносин цілого й частини
дає можливість визначити внутрішню структуру розвит-
ку процесу інтеграції підприємств споживчої кооперації,
утворену зі зв’язків між інтегрувальними частинами, і
на даній основі оцінити його витратність.

Відповідно до цього підходу нами пропонується на-
ступне трактування інтеграції підприємств споживчої ко-

операції — «інтеграція підприємств споживчої кооперації —
це сукупність процесу й результату взаємодії відособлених
підприємств (у тому числі, підприємств інших галузей), що
приводить до оптимізації зв’язків між ними (зниженню
трансакційних витрат) і до їхнього об’єднання в єдину сис�
тему, яка володіє новою якістю й новими конкурентними
можливостями, включаючи синергетичний ефект».

До складу статей трансакційних витрат на процес
інтеграції підприємств споживчої кооперації ми пропонує-
мо включити наступні: витрати на розробку організацій-
ного проекту й на його узгодження з експертами й відом-
ствами; витрати на розгортання єдиної комунікаційної
системи; витрати на державну реєстрацію й заснування
нової організації; витрати, пов’язані з реорганізацією,
впровадженням нової системи стандартів, звітності, управ-
ління; видатки на утримання управлінського персоналу
інтегрованої структури; витрати на реалізацію механізму
трансферного фінансування й інших інструментів ефектив-
ної інтеграції; витрати на створення й реалізацію легітим-
них схем оподатковування; витрати на створення єдиної
системи бухгалтерського обліку, звітності, фінансів; вит-
рати на створення й управління єдиної збутової мережі;
витрати, пов’язані з реалізацією операцій.

Просте підсумовування перерахованих вище витрат
дозволить розрахувати загальні трансакційні витрати
процесу інтеграції підприємств споживчої кооперації.

Найважливіші принципи аналізу економічної ефектив-
ності передбачають співвіднесення витрат і вигід, одержу-
ваних у зв’язку з реалізацією певних дій. В інтеграції витра-
ти здійснюються в обмежені тим або іншим способом про-
міжки часу, а вигоди (результат) мають вигляд участі в при-
бутку, придбаним організацією, періодично одержуваної
протягом необмеженого періоду часу на підставі принципу
триваючої діяльності. Очевидний різний характер витрат і
результатів інтеграції, оскільки перші мають досить певний
обсяг, а другі носять очікуваний характер.

Як оцінку ефективності процесу інтеграції
підприємств споживчої кооперації запропоновано ко-
ефіцієнт ефективності процесу інтеграції, що розрахо-
вується як відношення результативності інтеграції до
загальних трансакційних витрат.

У загальному випадку для всіх видів інтеграції
підприємств споживчої кооперації оцінку її ефектив-
ності можна розрахувати за формулою:
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При проведенні дослідження було встановлено, що

існує безліч визначень поняття «реструктуризація», що
визначило необхідність його уточнення.

У роботі Радіонової Л. І. реструктуризація була виз-
начена «як комплексна оптимізація системи функціону-
вання підприємства, відповідно до вимог зовнішнього
оточення й загальною стратегією його розвитку, що сприяє
принциповому поліпшенню управління, підвищенню
ефективності й конкурентоспроможності виробництва та
продукції, на базі сучасних підходів до управління, у тому
числі методології управління якістю, реінжинірингу бізнес-
процесів, інформаційних технологій та систем та ін.» [4].
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Інші автори, наприклад, Синягін А., визначають
реструктуризацію як процес реорганізації й оптимізації
елементів або всієї системи фінансово-господарської
діяльності з метою підвищення ефективності [5, с. 60].

Арцишевський Л. не використовує поняття реструк-
туризації, а використовує словосполучення «структурна
перебудова», визначаючи його як глибоке перетворен-
ня продуктивних сил, обумовлених необхідністю техно-
логічного відновлення виробництва відповідно до зміни
внутрішніх і зовнішніх умов [6, с. 49].

Крижановський В. Г. розглядає поняття «реструкту-
ризація підприємства» як структурну перебудову з ме-
тою забезпечення ефективного розподілу й використан-
ня всіх ресурсів підприємства».

Мазур І. І., Шапіро В. Д. дають подібне визначен-
ня: «реструктуризація — це структурна перебудова з
метою забезпечення ефективного розподілу й викорис-
тання всіх ресурсів підприємства, що передбачає ство-
рення комплексу бізнес-одиниць на основі поділу,
з’єднання, ліквідації (передачі) діючих і організації но-
вих підрозділів, приєднання до підприємства інших
підприємств, придбання визначальної частки в статут-
ному капіталі або акцій сторонніх організацій» [7, с. 56].

Проведений нами аналіз вищенаведених визначень
дозволяє зробити висновок про те, що у всіх формулю-
ваннях відсутнє урахування витрат на проведення само-
го процесу реструктуризації, що не дозволяє прив’язати
їх до витрат на її здійснення.

У зв’язку із цим зауваженням нами було запропо-
новано визначати реструктуризацію як комплексний про�
цес удосконалювання діяльності підприємств споживчої
кооперації, спрямований на підвищення їхньої ефектив-
ності функціонування на споживчому ринку й досягнен-
ня додаткових конкурентних переваг при мінімальних
трансакційних витратах [8, c. 112].

Ефективність будь-якої організації завжди виміряєть-
ся збільшенням обсягу її діяльності й здатністю заміщати
собою ринок, тобто, монополізуючи сферу своєї діяльності
на ньому. Проблема тут завжди полягає в тому, що якщо
інститути на рівні підприємства не будуть узгоджені з інсти-
тутами макроекономічного рівня й між підприємницьких
зв’язків, то вони не зможуть бути досить ефективними.

Для оцінки ефективності процесу реструктуризації
підприємств споживчої кооперації (К
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нується наступна формула:
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прибуток підприємства в результаті реструктуризації.
Завдання визначення оптимального варіанта рест-

руктуризації на основі інституціонального підходу зво-
дяться до рішення функціональної залежності, що доз-
воляє максимізувати очікуваний прибуток, тобто:
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трансакційні витрати i-го варіанта реструктуризації,
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—
 
очікуваний прибуток підприємства в результаті i-

го варіанта реструктуризації.
Оптимальному варіанту реструктуризації підприє-

мства споживчої кооперації будуть відповідати мінімаль-
не значення загальних трансакційних витрат і макси-
мальне значення прибутку.

Висновки. Для підвищення конкурентоспроможності
підприємств споживчої кооперації нами пропонуються на-
ступні заходи: створення єдиного інформаційного поля усере-
дині підприємства споживчої кооперації, що трансформуєть-
ся; мінімізація трансакційних витрат, пов’язаних з пошуком
інформації про контрагентів, ціни й інші можливі умови уго-
ди; зниження витрат в умовах поведінки протидії шляхом
розробки стандартів управління, контролю над рівнем якості,
правового регулювання власності; зниження збутових витрат
за допомогою більш тісного співробітництва з контрагентами;
розширення інформаційної бази й подолання невизначеності
в зовнішнім середовищі, що є результатом нерівномірним
розміщенням інформації між підприємствами споживчої ко-
операції; дослідження ринків сировини, характеристик вироб-
ників, вибір і обґрунтування включення до складу інтегрова-
ної структури тих або інших постачальників і виробників; за-
стосування альтернативних механізмів забезпечення системи
внутрішніх контрактів; оптимізація організаційної структури,
розробка єдиної тактики й стратегії розвитку підприємств
споживчої кооперації; зниження видатків на дослідження
ринку за допомогою створення єдиної маркетингової й рек-
ламної служби; вивчення характеристик споживачів, замов-
ників, їхніх потреб, розробка й реалізація заходів формування
попиту й стимулювання збуту.
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