цю книгу, ва спрарками й матеріялами по ріжних питаннях коопе
рації.
Всім тим, хто відіввався на мої вапитання, складаю мою прав
диву подяну, а вокрема слідуючим особам: Генрихові В о л ь фо в і
- бувшому голові, та Ме ю - сучасному секретареві Міжнарод
нього Кооперативного Союву; Гансові К р ю г е р о в і - анвальтові
Німецького Кооперативного Союзу, Генрихові Мі л л е р о в і членові Правління ГамбургськогоСоюву споживчих т-в; Ге н е с о в і
-голові Імперського Союзу сільсько-господарських т-в; Д ю фу р
м а н те л е в і - голові Федеративного Центру народнього кре
диту у Франції; К а р о н о в і- головіСоюзу сільських кас у Фран
ції; С е р в і - голові Бельгійського Кооперативного Бюра, і інсти
туціям: Великобритансьн:ому Кооперативному Соювові; Національ
ній Федерації Францувьких споживчих т-в; Італійській Коопера
тивній Ліві; Американській Кооперативній Ліві; Англійському Со
юзові споживчих т-в; Союзові продукційних т-в у Франції; Англій
ському Організаційному Хліборобському т-ву; Чеській Єдноті хлібо
робських кооперативів; книговбірнлм та їх персональному складові:
в Парижі-Соцілльного Мувею; Національній; ЦентральногоСоюзу
сільсько-господарських синдин:атів і Русько-французької Палати;
в Берліні - Загального Німецького Кооперативного Союву і в
Подєбрадах - Української Господарської Академії та Т-ва для
росповсюдженнл кооперативного внання, а також голові цього т-ва
Доцентові Академії Б. М. МfІ.ртосові.
Я зміг закінчи·rи цю працю порівнюючи в короткий термін лише
вавдяни допомозі, що до самої техніки виготовлення книги до дру1,у,
моєї улюбленої дружини - О л е к с а н д р и А н т о н о в н и,
якій я ва це глибоко вдячний, а також студентів Академії п. п. М.
Х р а п l\ а ·та М. Ма л.а шк а, лким також вважаю ва обов'лвок
висловити свою подяку.
Присвячую цю працю моєму коханому синові Василеві Сер
гійовичу Боро!(аєвсь1юму.
Автор.
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ГЛАВА І. ГОЛОВНІ ПИТАННЯ.

І. Пон.ятт.я про :кооперацію.
1. Істота кооперації.

Студіювання історії якого-небудь економпчного явища має осо
бливе значіння для тих, хто бажає з'ясувати собі істоту цього нвища,
прослідити поступовий хід його розвитку та зрозуміти всебічно це
лвище в його сучасному стані.
Але перше ніж перейти до виюrадів з історії кооперації, необ
хідно докладно встановити поннттн того економичного явища, яке
ми будемо досліджувати в історичній перспе1>тиві; треб�t докладно
сказати, що ми розуміємо під кооперацією, який круг явищ ми
залучаємо до цього поняття.
Почнемо з дефініції. Слово <<Кооперацію> виникло в англій
ській мові й означає співробітництво. Але це останнє поняття дуже
широке: є просте співробітництво і є співробітництво е1>ладне. Під
першим розуміємо об'єднаннн кількох осіб длл nиконаннн спільно
якоїсь праці, що є не по силі для однієї людини. Під складним спів
робітництвом розуміємо ту сукупність принціпів, яка присвоєна еко
номичним життям цівілізованих країн і яка носить назву <<росподіл
праці>>. При росподілі праці кожну галузь економичної діяльности
виконують фаховці, що виробляють певні продукти, взамін я-ких
вони одержують потрібні їм предмети иншої категорії, що' вироб
ляють инші фахівці.
Кооперація уявляє з себе третю форму співробітництва в еко
номичному життю, а саме - тану форму його, юш шллхом об'єд
нання окремих осіб стремить поліпшити умови існування населеннн
та ступнево усунути негативні явища сучасного економичного ладу.
2. Негативні сторони капіта.11істичного ладу.
Істота сучасних соціяльно-економичних завдань зводиться до
відшукання таких способів будування економи:чного життя, при
яких маси населення досягли-б найпозитивнійших наслідків.
Процес економичного життя можна поділити на чотири відділи:
1) виробництво, 2) росподіл, З) споживання й 4) обмін. 3авданнл
ІЮЖНОГО З них нені.
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Перший відділ с�авить своїм завданням продукцію нових вар
тостей; вивчення умов праці та міри до їх поліпшеннн, а також
можливе побільшення тих благ, які можуть забезпечити населенню
більш приємні умови жи:гтя.
Другий відділ містить у собі питання розміщення існуючух
багатств між ріжними колами населення з тим, щоб утворити в цьоми
відношенню таке становище, яке найліпше відповідало би принціпам
справедливости взагалі, і одночасно утворити найбільш приємні
умови існування для населення у цілому.
Третій відділ - споживання - має своїм завданням дослід
ження потреб населення в тих чи инших благах і способи як можливо
повного задовольнення його потреб що до їжи, помешкання, одягу
і пристосування до благ інтелектуального укладу.
Нарешті - для всіх зазначених відділів найголовніше значіння
має четвертий відділ, а саме - обмін, як сукупність способів пере
міщення ріжних вартостей від тих, хто ними володіє, до тих, хто має
в них потребу.
Всі ці відділи можуть бути з'організовані трьома шляхами:
1) державно-суспільним, 2) приватно-капіталістичним і З) коопера
тивним.
В сучасний момент майже скрізь панує лад капіталістичний.
Його істота полягає в тому, що капіталіст-підприємець, витрачаючи
свою силу, знання й талант для тієї чи иншої господарської мети,
має на увазі головним чином одержати із свого підприємства що
найбільше прибутків. Відціля - визиск, експлоатація капіталом
робітників та споживачів. Визиск робітників переводиться в той
спосіб, що праця робітника не цілком оплачується в капіталістич
ному підприємстві. Отже, частину того, що виробляє робітник,
підприємець-капіталіст кладе собі в кишеню. Така експлоатація
викликає незадоволення серед робітництва; і, вишукуючи засобів
ліпшого розрішення питання про зарібну платню, робітники при
ходять до утворення продукційних кооперативів, де всі наслідки
праці дістаються їм самим, де вони суть і власники й робітники.
Однією з умов сучасного капіталістичного ладу є маса посеред
ників, що стоять між виробником та споживачем. Це зле відбива
ється й на сільських господарях, бо поссреднини не дають їм змоги
одержати повну ціну за продукти своєї праці; від цього терплять
і споживачі, бо велика кількість дрібних торговців, з яких кожний
мусить щось заробити, примушують їх переплачувати за продукти
чи задовольнятися продуктами гіршої якости, а то й просто фальси
фікатами. 3 цих причин селяне-хлібороби об'єднуються з метою
спільних закупок та збуту в сільсько-господарські кооперативи,
а споживачі утворюють споживчі кооперативи. Ті-ж приблизно
тяжкі умоnи капіталістичного ладу примушують приватних, неза·
можних осіб утворювати будівельну кооперацію для забезпечення
своїм членам помешкань, страхову - для того, щоб гарантувати
членів від втрат - від пожежі, граду, та инш.
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Отже 1-.:оопсрацін в одним i::i способін, що да1<УГh мо,1шивість
поліпшити існування незаможних кол насеJ1ення, одна із реальних
спроб задовольняючого розрішення найскладніших завдань сучас
ного економичного ладу.

3. Ріжниця кооперативних об'єднань від капіта.11істичних та инших.
Коопсрацін в економічне об'єднання приватних осіб. Але в
також об'єднання й капіталістів з господарською метою. В чому-ж
тоді ріжниця таких капіталістичних об'єднань від кооперативних?
Між об'єднаннями Ііапіталістичного характеру можемо нагадати
а) товариство повне (чи торговий дім), б) товариство на nipi (чи
командітне товариство), в) акційне товариство та инш.
Т о в а р и с т в о п о в н е мав де-які спільні риси 3 1-юопе
рацівю; воно мав економичну господарсьну ціль; всі учасни1ш його
мають рівні права в адміністрації підприємства; на всіх учасюшів
лягав рівна, навіть необмежена відповідальність по обов'лзкнх това
риства. Але ріжниця такого товариства від 1юоператива ноJшгає
в слідуючому:
1) Товариство це переривав своє існування з виступом з його
снладу кого-небудь із учасників, тоді як кооператив існує незалежно
від змін в складі його членів, і 2) товариство повне стремить голов
ним чином до побірання найбільших прибутків за рахунок тих
елементів, яні воно експлоатув; нооперація-ж не стремить р,о одер
жаннн значних прибутків.
Т о в а р и с т в а н а в і р і також мають спільні риси з но
операцівю, але відріжнення їх від кооперативних ще значніше, ніж
то ми бачили в попередньому випад1юві. Крім тих ріжниць, яні
ми бачили при порівнянні з кооперативами товариств повних, вони
відріжняються від кооперативів ще ось чим: конструкція товариства
на вірі така, що частина його учасників в повними товаришами
та господарями справи, що заправляють нею, а друга частина, так
звані <<вкладчикю>, не мають жадного права на адміністрацію в т-ві
і можуть одержувати лише той чи инший відсоток на свій капітал.
Що-ж до кооперації, то тут всі члени мають рівні права приймати
участь в загальних зборах та керувати шюперативом.
А к ц і й н е т о в а р и: с 1' в о також утворювтьсл для госпо
дарських цілей. Його члени відповідальні по справах товариства
в розмірі своїх акцій. Виступ із товариства вільний. Зміна в складі
учасників не припиняв його існування. Це все риси спільні з ко
операцією. Але між ними в і значна ріжниця, а саме: 1) вступ в ак
ційне т-во не завше вільний; 2) в акційному т-ві кожний учасник
мав на загальних зборах не один голос, ян то ми бачимо в кооперації,
а тим більшу кількість голосів, чим більшою кількістю а�щій він
володів. Між тим кооперація такої ріжниці в правах членів не до
пускав. Вона в об'єднання персон, то,'Іі як а1щіііне т-во в об'єднання
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капіталів. Нарешті, :1) в а1щшному 'r-ві, 1ш і в 1шших І\а11італісти,1них об'єднаннях, ми бачимо стремління до одержання нк наіібіль-
ших прибутків з підприємства, що є не до приняттн в 1юоперації.
Є також ріжниця між кооперацією та товариствами взаGмнос·rи.
В цих т-вах є і господарська ціль, і взаємна відповідальність учас
н иків, і воля вступу і виступу. Вони не прагнуть ·rа�-юж до одержання
ян найбільших прибутків. Але вони надають перевагу 1-шпіталістич
ному принціпові перед персональним. Напр., в 1'-вах в;�аємного
нредиту кожен член звичайно має кредит в десять раа більший проти
суми свого паю. Иншими словами, заможніщі члени мають приві
лею за те, що вони вложили в діло значніші напітали.
Кооперація не встановляє кредитоздібности членів в залешності
від величини їх паїв, а від того, що даний член являє собою, як пер
сона, як робітник. Крім того, в товариствах взаємности члени кори
стуються на загальних зборах нерівною кількістю голосів. Члени
з більшою кількістю паїв мають і більшу кількість голосів. Це є
виключеним в кооперації, де кожний член має на загальних зборах
тільки один голос. Нерідко також ці товариства платять дуже вели
кий відсоток на паї своїх членів, що не може мати місця в 1юопе
рації.
Де-хто відносить п р о ф е с і й н і с о ю з и до кооперацн.
Це зовсім не відповідає істотності. Професійний союз є об'єднання
робітників певного фаху для захис1'у прав членів союза в їх від
носинах до капіталіста. Треба признати, що професійні союзи мають
де-які спільні риси з кооперацією, напр.: воля вступу та виступу,
рівність прав на загальних зборах, господарська ціль та с1'ремJ1іннн
до поліпшення загальних умов праці ч.тrенів. І все-ж таки профе
сійні союзи не кооперація. :М:етоди, якими цей союз досягає своєї
мети, зовсім инші, ніж ті, якими оперує кооперація. Кооперація
поліпшує умови життя своїх членів шляхом економичної діяльно
сти, а професійний союз - шляхом законодавчої праці, шлнхом
пропаганди в парламенті та суспільних нолах, нарешті шляхом
штрайків. Професійний союз є ю1асовою організацією робітників,
інтдреси шшх вона готова підпірати системою примусу. Кооперація
є позакласове об'єднання, яке стремить до поліпшення матеріяль
ного стану своїх членів, але вюшючно шляхом 1•оргово промислової
діяльности. Коротно кажучи, нооперація веде боротьбу, організу
ючи та збагачуючи економичне життя; професійний союз стремить
осягти своїх цілей у фінальній фазі своєї боротьби навіть шляхом
застопорення нормального життя, зменшення виробництва та тим
часового припинення праці.
Лишається порівняти кооперацію з к о м у н о ю - (по рос. о б щ и н а, по україн. - громада). Громада - теж не 1юоператив;
її члени належать до неї вже фантом свого народження. Тоб-то,
це - організація примусова. Громада взагалі є об'єднання не
стільки економичного, снільки державно-адміністративного харак
теру, тоді як :кооперація є організацією економичного характеру.
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