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КООПЕРАТИВИ У СФЕРІ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  
ЯК СКЛАДНИК СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

COOPERATIVES IN THE SCHOOL EDUCATION  
AS A COMPONENT OF SOCIAL ECONOMY
Розкрито зміст соціальної економіки як сектору в структурі економіки країни. Вказано на те, що коо-

перативи у сфері шкільної освіти є важливим складником соціальної економіки. Включено огляд опублікова-
них праць щодо названих кооперативів та теоретичних основ соціальної економіки. Проведено короткий 
ретроспективний огляд перших шкільних кооперативів. Запропоновано до використання факторну ади-
тивну модель для з’ясування соціального та економічного ефектів кооперативів сфери шкільної освіти. 
При цьому подано окремо характеристику стосовно кожного з існуючих типів кооперативів цієї категорії. 
Зроблено висновок про доцільність застосування такої моделі й для встановлення соціально-економічного 
ефекту інших видів кооперативів. Підкреслено переваги та перспективність започаткування кооперати-
вів сфери шкільної освіти в українській практиці.

Ключові слова: соціальна економіка, загальноосвітні навчальні заклади, кооперативи в сфері освіти, 
шкільні кооперативи, факторна адитивна модель.

Раскрыто содержание социальной экономики как сектора в структуре экономики страны. Указано 
на то, что кооперативы в сфере школьного образования является важной составляющей социальной 
экономики. Включен обзор опубликованных работ, касающихся названных кооперативов и теоретических 
основ социальной экономики. Проведен краткий ретроспективный обзор деятельности первых школьных 
кооперативов. Предложена к использованию факторная аддитивная модель для определения социально-
го и экономического эффектов кооперативов сферы школьного образования. При этом включена отдель-
ная характеристика по каждому из существующих типов кооперативов этой категории. Сделан вывод 
о целесообразности применения такой модели и для установления социально-экономического эффекта 
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Постановка проблеми. Незважаючи на актив-
ні спроби української держави досягти якісних змін 
у сфері освіти шляхом проведення реформ, значна 
частина батьків висловлюють незадоволення якістю 
шкільної освіти та організацією побуту їхніх дітей під 
час перебування у школі. Разом із тим, Україна да-
леко не єдина країна світу, де рівень освіти в дер-
жавних та комунальних закладах загальної серед-
ньої освіти не відповідає очікуванням суспільства. 
Тому названа проблема вже давно набула інтерна-
ціонального характеру. При цьому слід зауважити, 
що, незважаючи на певні національні особливості 
шкільної освіти, притаманні різним країнам, існує 
група типових чинників, які зумовлюють її недостат-
ню ефективність. Серед них можна виділити такі: ре-
алізація головної мети освітнього процесу – надання 
глибоких і системних знань, для значної частини вчи-
телів-предметників (через їхню професійну неспро-
можність) продовжує залишатися на рівні безуспіш-
них намагань; розкриття потенціалу кожного окремо 
взятого школяра не є пріоритетним завданням освіт-
нього процесу, водночас учні часто невмотивовані 
до навчання; «хронічним» є недостатній обсяг фі-
нансування на утримання та розвиток навчальних 
закладів [1; 3; 14; 16; 17]. Саме гостра необхідність 
у ефективних загальноосвітніх закладах, з погляду 
забезпечення якості знань та особистісного розвит-
ку учнів, стимулює батьків, педагогів та громади до 
створення нових соціально-орієнтованих організа-
цій, якими є школи (інші заклади загальної середньої 
освіти) кооперативного типу та шкільні сервісні (об-
слуговуючі) кооперативи.

Важко перебільшити соціальне значення названих 
кооперативів, що є невід’ємною частиною соціальної 
економіки. Серед існуючих видів сервісних (обслуго-

вуючих) кооперативів, у сфері шкільної освіти вони 
виконують важливу соціальну місію – сприяють на-
вчанню і вихованню юних громадян. Так, кооператив-
ні школи за «помірних» витрат з боку батьків можуть 
найбільш повно реалізувати потенціал учнів. При цьо-
му батьки через такі чи інші сервісні кооперативи 
в сфері шкільної освіти мають унікальну можливість 
брати участь у організації навчального та виховного 
процесів, а також здійснювати належний контроль за 
ними й організацією шкільного побуту своїх дітей.

На жаль, слід зауважити, що заклади загальної 
середньої освіти, організовані у формі сервісних 
кооперативів, що успішно функціонують у секторі 
соціальної економіки різних країн світу, поки що від-
сутні в українській практиці, хоч вони є надзвичайно 
перспективними для поглиблення реформ у сфері 
освіти України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. По-
шук публікацій сучасних українських учених щодо 
інновацій у сфері освіти в контексті функціонування 
сервісних кооперативів показав, що тема коопера-
тивної взаємодопомоги в організації навчально-ви-
хованого процесу школярів залишилася поза увагою 
вітчизняних науковців. Це цілком стосується відо-
браження місця й ролі освітніх кооперативів у секто-
рі соціальної економіки.

Узагальнену інформацію про кооперативні школи 
нами виявлено у працях Ш., Жіда, Л. Кляйн-Міллера, 
Р. Макгреді, Є. Максимова, М. Прядкіна та Р. Стевар-
та, опублікованих у першій половині ХХ століття. 
Більшість із них у контексті становлення і розвитку 
товариств споживачів у країнах Європи та США де-
монструють приклади перших успішних закладів для 
виховання та навчання дітей, організованих при на-
званих кооперативних.

других видов кооперативов. Подчеркнуты преимущества и перспективность организации кооперативов 
сферы школьного образования в украинской практике.

Ключевые слова: социальная экономика, общеобразовательные учебные заведения, кооперативы 
в сфере образования, школьные кооперативы, факторная аддитивная модель.

The content of the social economy as a sector in the structure of the country's economy is revealed. It is empha-
sized that despite the active efforts of the Ukrainian state to achieve qualitative changes in the sphere of education 
through reforms, there is a need to apply innovative approaches to improve the situation. Service cooperatives can 
also become an important tool for effective reform. It is pointed out that cooperatives in the school education are an 
important component of the social economy. An overview of published works on the named cooperatives and theo-
retical foundations of the social economy is included. It is substantiated that cooperative schools at the «moderate» 
cost of parents can most fully realize the potential of students. Parents, through such or other service cooperatives 
in the school education, have a unique opportunity to participate in the organization of educational and educational 
processes. They themselves can manage and properly control the activities of the cooperative, in particular the orga-
nization of the school life of their children. A brief retrospective review of the activities of the first school cooperatives 
was conducted. It is mentioned that the first cooperative school was organized in the 1980s. at the Vooruit Consumer 
Society («Forward») in Ghent (Belgium). And the educational services provided by consumer cooperatives in the 
early twentieth century. gave impetus to the emergence of independent educational cooperatives (cooperative-type 
schools). Such cooperatives also operated in the Ukrainian provinces of the Russian Empire, in particular in Podil 
and Kyiv. It is concluded that cooperatives in the school education are focused on providing certain economic and, at 
the same time, social functions. The combination of these functions confirms the affiliation of school cooperatives in 
the social economy sector. A factor additive model is proposed to find out the social and economic effects of cooper-
atives in school education. In doing so, a separate description is provided for each of the existing cooperative types 
in this category. The general conclusion is made about the expediency of using such a model and for establishing 
the socio-economic effect of other types of cooperatives. The advantages and prospects of starting cooperatives of 
school education in Ukrainian practice are emphasized.

Keywords: social economy, general education institutions, cooperatives in the education, school cooperatives, 
factor additive model.
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Певний інтерес до кооперації у сфері шкільної 
освіти простежується у вітчизняній науковій літе-
ратурі раннього радянського періоду. Різні аспекти 
«шкільного кооперативного життя» відображено 
у статтях М. Бодрого, В. Ніколаєва, М..Кудрявцева, 
М. Розенфельда та інших [4].

Серед сучасних зарубіжних публікацій щодо коо-
перативної шкільної освіти та кооперування батьків 
для організації належного побуту дітей у період їх 
навчання передусім слід назвати статті Д. Бекер [7], 
Д. Крю [8], Р.М. Стеварт [21], Ю. Торпе, К. Фасе-
ра [11; 22], І. Шмале [18], Л. Шав [20] та інших.

Особливе значення для розуміння сутності со-
ціальної економіки мають праці зарубіжних авторів, 
таких як M. Альшер, Й. Грос, Н. Вайткус В. Кацтер-
насті П.Ф. Пауль, К.Й. Полдрак, E. Пріллер, К. Шмай-
сер [9; 10] та інші.

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Виходячи з викладеного вище, можна 
зробити висновок про те, що публікацій щодо коопе-
ративів у сфері шкільної освіти, де було б їх пред-
ставлено як складник (частину) соціальної економіки, 
практично не існує. Можна з упевненістю сказати, що 
ця тема, незважаючи на її особливе суспільне зна-
чення, ще потребує глибоких і всебічних досліджень. 
Така обставина зумовила мету цієї статті.

Мета дослідження. Метою цієї статті є з’ясування 
сутності соціальної економіки, особливостей орга-
нізації і діяльності зарубіжних обслуговуючих коо-
перативів у сфері шкільної освіти для можливого 
використання узагальненого досвіду в українській 
практиці, а також розбудови сектору соціальної еко-
номіки в Україні. Основними методами цього дослід-
ження передусім стали методи аналізу, синтезу та 
факторного аналізу, що були використані для най-
більш ефективної реалізації поставленої мети.

Виклад основного матеріалу. Аналіз публіка-
цій, присвячених соціальній економіці, показує, що 
цей термін на перший погляд є цілком зрозумілим, 
але він не має єдиного трактування в українській 
економічній літературі. Умовно можна виділити що-
найменше два погляди. Тому для характеристики ко-
оперативів у сфері шкільної освіти як складника со-
ціальної економіки передусім слід з’ясувати її зміст.

Традиційно термін «економіка» трактується як 
синонім «господарства», що в розширеному контекс-
ті розглядається як сфера господарської діяльності 
людини, у якій створюються, розподіляються і спо-
живаються життєві блага [2]. А «соціальний» (лат. 
socialis) означає товариський, громадський. Поєд-
нання названих двох термінів – «соціальна» та «еко-
номіка» – складає термінологічне словосполучення 
«соціальна економіка», яке можна трактувати як то-
вариське, громадське господарство (рис. 1).

Викладена вище інформація щодо сутності со-
ціальної економіки є типовою для зарубіжної еко-

номічної літератури і в узагальненому вигляді пред-
ставлена сучасним німецьким ученим В..Шонігом: 
«соціальна економіка» – це галузь (сектор економі-
ки), яка виробляє корисні товари та послуги, які, крім 
задоволення потреб визначених цільових груп, ма-
ють загалом позитивний вплив на суспільство [19].

А якщо врахувати, що основним суб’єктами гос-
подарювання національної економіки і її первинною 
ланкою є підприємство – самостійний суб’єкт госпо-
дарювання, створений однією або групою осіб, що 
має права юридичної особи і здійснює діяльність, 
спрямовану на виробництво продукції, виконан-
ня робіт або надання послуг, то термін «соціальна 
економіка» можна трактувати як сектор соціально-
орієнтованих підприємств. У зарубіжній економічній 
літературі традиційно до критеріїв на приналежність 
підприємств (організацій) до соціальної економіки 
відносять: пріоритетність людини, стале зростан-
ня на неприбутковій основі, соціально-економічний 
баланс у діяльності, демократичне управління та ко-
лективна власність (рис. 2) [15, с. 8].

Названим вище критеріям відповідають такі ор-
ганізаційно-правові форми, як: кооперативи, това-
риства взаємодопомоги, асоціації, фонди, соціальні 
підприємства (рис. 3).

Стосовно кооперативів у сфері шкільної освіти 
слід зауважити, що вони належать до категорії «коо-
перативи споживачів» (рис. 4), що функціонують на 
ринку послуг разом з групою кооперативів підприєм-
ців (забезпечують підприємців товарами, послугами, 
сприяють їхній зайнятості).

Освітні кооперативи та кооперативи з догляду за 
дітьми мають тривалу, 130-річну, історію. При цьому 
слід згадати, що першу кооперативну школу було 
організовано в 80-х рр. ХІХ ст. при споживчому то-
варистві Vooruit («Вперед») у м. Генті (Бельгія). Її за-
сновниками стали ткачі, які разом із забезпеченням 
споживчими товарами за цінами суттєво нижчими, 
ніж ринкові (цінами на рівні собівартості), поставили 
перед своїм кооперативом досить складне завдання 
– зробити доступною якісну освіту для дітей. Показо-
во, що згадана кооперативна школа мала власне гар-
не приміщення. Досить переконливу характеристику 
такої школи читаємо в одній із ґрунтовних праць по-
чатку ХХ століття: «Дитина… проводить час в іграх, 
займається гімнастикою, співає; дівчатка тут же мо-
жуть вчитися крою та шиттю…» [6, с. 28]. Освітні по-
слуги, що надавались споживчими кооперативами, 
на початку ХХ ст. дали поштовх до появи самостійних 
освітніх кооперативів (шкіл кооперативного типу).

Так, перший шкільний кооператив у Франції було 
засновано після закінчення Першої світової війни – 
у 1919 році. Ініціатором його створення був Бартоломе 
Профіт (Bartolomé Profit), інспектор початкових класів, 
з метою сприяти відбудові шкіл та забезпечити їх не-
обхідним матеріалом. Успіх ідеї був малоочікуваним. 

Соціальна
(товариська,
громадська)

Економіка
(господарство) = Соціальна економіка

(товариське, громадське 
господарство)

Рис. 1. Складові термінологічного словосполучення «соціальна економіка»
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Рис. 1. Складові термінологічного словосполучення «соціальна 

економіка»

А якщо врахувати, що основним суб’єктами господарювання 
національної економіки і її первинною ланкою є підприємство – самостійний 
суб’єкт господарювання, створений однією або групою осіб, що має права 
юридичної особи і здійснює діяльність, спрямовану на виробництво 
продукції, виконання робіт або надання послуг, то термін «соціальна 
економіка» можна трактувати як сектор соціально-орієнтованих підприємств. 
У зарубіжній економічній літературі традиційно до критеріїв на 
приналежність підприємств (організацій) до соціальної економіки відносять: 
пріоритетність людини, стале зростання на неприбутковій основі, соціально-
економічний баланс у діяльності, демократичне управління та колективна 
власність (рис. 2) [15, с. 8].

Рис. 2. Критерії, що визначають приналежність організації до 
сектору «соціальної економіки»

Адаптовано на основі: [15, с. 8].

Соціальна
(товариська,
громадська)

Економіка
(господарство) = Соціальна економіка

(товариське, громадське 
господарство)

Пріоритетність людини:
- зосередження на домінуванні 
соціальної мети над капіталом;
- результат досягається колек-
тивними зусиллями шляхом 
залучення людей, що належать до 
громади чи до групи, яка розділяє 
чітко визначені потреби чи цілі.

Стале зростання на 
неприбутковій основі 

(загальна мета діяльності в
соціальній економіці не

зосереджена на прагненні
отримати прибуток та розподілити

його серед власників; соціальна 
економіка надає пріоритет 

взаємній чи соціальній вигоді)

Соціально-економічний баланс
у діяльності

(здійснюючи свою діяльність, 
суб’єкти соціальної економіки 

поєднують економічну та 
соціальну мету)

Демократичне управління та 
колективна власність

(суб’єкти соціальної економіки 
функціонують на принципах 

демократії, прозорості та 
колегіального прийняття рішень 

з використанням колективної 
власності)

Критерії
на приналежність до
соціальної економіки

Рис. 2. Критерії, що визначають приналежність організації до сектору «соціальної економіки»
Джерело: адаптовано на основі [15, с. 8]
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неприбуткові

підприємства та організації, 
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«соціальна економіка»
 

Освітні та з 
догляду за 

дітьми   

КООПЕРАТИВИ 
СПОЖИВАЧІВ

Товарні для
споживачів

Кредитні Страхові 

Енергетичні
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Інформаційно-
технологічні 

Інші для 
споживачів 

Житлові Гаражні

Рис. 3. Соціально-орієнтовані неприбуткові підприємства та організації,  
об’єднані терміном «соціальна економіка»

Джерело: складено авторами

Рис. 4. Основні типи кооперативів споживачів, що мають місце у світовій практиці
Джерело: [5, с. 20]
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Та вже в 1923 році у Франції функціонували тисячі 
освітніх кооперативів. А невдовзі, в 1928 р., представ-
никами цих кооперативів було створено Центральний 
офіс з питань кооперації в школі. Його метою стала 
координація руху освітніх кооперативів і забезпечен-
ня необхідної їм законодавчої бази.

В 1920–1930 роках названі кооперативи поши-
рились по всьому світу, і вже складали самостійний 
сектор у галузі освіти багатьох країн [12]. Так, лише 
у Нью-Йорку (США) діяло три кооперативні школи, 
де навчались діти різного віку. Ці школи мали влас-
ний штат найманих учителів. Управління справами 
кооперативних шкіл здійснювали батьки-члени коо-
перативу [13, с. 19].

При цьому слід зазначити, що у першій чверті 
ХХ ст. поряд з кооперативними школами почали ма-
сово організовуватись обслуговуючі (сервісні) коопе-
ративи в традиційних школах. «Шкільна» кооперація 
в різних формах активно розвивалась у Франції та 
в північних штатах США. Проте, зовсім інша ситуація 
щодо розвитку кооперативів у сфері шкільної освіти 
була в Англії. Такі кооперативи англійських школах 
утворювались досить рідко, і вони не набули такого 
розмаїття форм, як у інших країнах, зокрема, на те-
риторії Російської імперії [6, с. 22].

Кооперативи в сфері освіти на початку ХХ століт-
тя функціонували й в українських губерніях, зокрема 

в Подільській та Київській [6, с. 23]. В окремих випад-
ках саме життя наштовхнуло людей на організацію 
кооперативу. Ось як описує сучасник-кооператор ви-
никнення одного з найстаріших шкільних кооперати-
вів: «Була дощова осінь, непролазна грязюка, ціни на 
письмове приладдя страшно піднялися. Діти сиділи 
в класі без письмових приладь. Єдиним був вихід – 
колективно закупити товар і поширити його за нор-
мальними цінами (за невисокою націнкою – прим. 
наша). Зібрали паї, в місті купили все необхідне… 
Отриманий від продажу фінансовий результат розпо-
ділявся на загальні класні потреби, на виписку жур-
налу, на книги, на громадські справи (пам’ятник Шев-
ченку). Діти вели справи свого кооперативу, беручи 
участь в управлінні. Самі вели рахівництво, самі за-
куповували товари й формували розцінки» [6, с. 23].

Узагальнивши міжнародний досвід щодо коопера-
тивів у сфері шкільної освіти, В. Ніколаєв у 1925 році 
в своїй праці «Школьные кооперативы, их значение 
и формы организации», виділив п’ять найпоширені-
ших груп таких кооперативів (рис. 5). Кожна з названих 
груп кооперативів (див. рис. 5) орієнтована на певні 
економічні, а разом з тим і соціальні функції. Поєднан-
ня цих функцій підтверджує приналежність шкільних 
кооперативів до сектору соціальної економіки.

Детальніше економічні та соціальні функції (зна-
чення) названих кооперативів відображено в табл. 1.

Таблиця 1
Економічне та соціальне значення шкільних кооперативів першої чверті ХХ століття 
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Джерело: складено авторами

Заготівельні та виробничі 
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столярні
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Рис. 5. Форми кооперативів, характерні для світової практики першої чверті ХХ століття
Джерело: складено на основі: [6, с. 21–22]
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Аналізуючи дані таблиці (див. табл. 1), слід заува-
жити, що найпоширенішою формою шкільної коопе-
рації першої чверті ХХ ст. була кооперативна крам-
ниця, що забезпечувала дітей зошитами, «пір’ям» 
для письма, олівцями, папером та навчальними по-
сібниками за ціною собівартості кооперативу. Разом 
із суттєвою економією коштів та освоєнням учнями 
основ торговельної діяльності, вони напрацьовували 
досвід самоврядування, зміцнювали взаємовідноси-
ни з батьками і вчителями, самозабезпечували собі 
комфортні умови для навчання та організації побуту 
в час перебування в школі.

У сільській місцевості в школах також досить по-
пулярними були дитячі кооперативи для заготівель 
і сільськогосподарського виробництва. В таких коо-
перативах діти займались заготівлями ягід, фруктів, 
грибів, лікарських трав, а також освоювали вміння 
консервувати продукти. У цьому педагоги і батьки 
вбачали не аби яке соціальне значення, адже коопе-
ративна робота привчала дітей до громадських нави-
чок і стимулювала в них любов до праці. Крім того, 
діти в такий спосіб накопичували серйозні практичні 
знання, отримували можливість відчути на собі зміст 
господарських взаємовідносин з кооперативними ор-
ганізаціями, які займаються збутом сировини. Ініціа-
торами дитячих кооперативів були здебільшого вчи-
телі. При цьому діти брали у них саму найактивнішу 
участь. Через дітей ідеї кооперації швидко проникали 
в село. Чільне місце у серед названих кооперативів 
сфери освіти посідали й кооперативні шкільні їдаль-
ні, палітурні та столярні майстерні. Їх економічне та 
соціальне значення було аналогічним тому що мали 
описані вище кооперативні крамниці, заготівельні та 
виробничі кооперативи [6, с. 21].

Кооперативи сфери освіти першої чверті ХХ ст. 
були масовими економічними організаціями. Окремі 
учнівські кооперативи налічували понад 1 тис. членів. 
Як правило такі кооперативи крім економічної діяльнос-
ті вели широку культурно-освітню роботу, видавали свої 
журнали, мали бібліотеки, пасіки, городи тощо [6, с. 23].

Бурхливий розвиток кооперативів у сфері шкільної 
освіти першої половини ХХ століття «закінчився спа-
лахом Другої світової війни», що протягом багатьох 
років перешкоджало нормальному функціонуванню 
кооператорів в освітній галузі. Нова хвиля активізації 
названих кооперативів почалась у 1960 роках. З ме-
тою консолідації освітніх кооперативних ініціатив 
у 1964 році було засновано Міжнародну комісію з пи-
тань шкільної кооперації (Перший президент – Моріс 
Коломбейн). Ця комісія була тісно пов’язана з Міжна-
родною організацією праці (МОП). Позиція останньої 
полягала у визнанні того, що освітній кооператив «є 
ефективним та економним інструментом послуг, що 
дозволяє отримати реальну цінність для суспільства 
за розумну ціну», коли йдеться про викладання для 
досягнення високого рівня освіти молоді.

Результатом зусиль міжнародної громадськості 
стало те, що на завершальній стадії ХХ ст., зокре-
ма, на початку 1970 років, кооперативна освіта ста-
ла невід’ємною частиною соціальної економіки п’яти 
континентів та 67 країн світу [12].

Нині найбільше кооперативних шкіл у Великобри-
танії – близько 700 та Іспанії – понад 550. Сучасні 

кооперативи у сфері шкільної освіти мають значно 
ширший спектр послуг, ніж той, що мав місце у пер-
шій половині ХХ століття (див. рис. 5, табл. 1). Так, 
для Іспанії, як і для ЄС типовими є такі типи коопера-
тивів, що мають місце в освітній сфері:

– кооперативи освітян (вчителів, викладачів);
– кооперативи обслуговуючого персоналу сфери 

освіти;
– споживчі кооперативи для придбання «освіт-

ніх» товарів;
– кооперативи, що надають послуги батькам 

учнів.
– кооперативи студентів;
– кооперативи учнів:
– кооперативи, що надають найрізноманітніші 

послуги особам причетним до освіти;
– інтегральні (багатофункціональні) освітні коо-

перативи [12].
Всі названі типи кооперативів поєднують еконо-

мічний і соціальний ефекти, відображені на рисунку 6.
Наведений вище рисунок (див. рис. 6) перекон-

ливо свідчить про приналежність кооперативів сфе-
ри шкільної освіти до сектору соціальної економіки. 
При цьому він відображає наявні економічний та со-
ціальний ефекти, що характеризують діяльність кож-
ного з типів кооперативів названої групи.

Висновки. Зроблені узагальнення не тільки відо-
бражають специфіку кооперативів сфери шкільної 
освіти, вони також створюють можливість застосува-
ти подібне моделювання щодо інших видів сучасних 
обслуговуючих кооперативів. Це може бути зробле-
но у майбутніх публікаціях, де буде доцільно обґрун-
тувати приналежність спеціалізованих обслуговую-
чих (сервісних) кооперативів до сектору соціальної 
економіки, в контексті їх соціального та економічного 
значення, що й характеризує таку приналежність. 
Отримані результати можуть сприяти кращому уяв-
ленню про значення та важливість функціонування 
кооперативів у національній економіці кожної окремо 
взятої держави.
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Рис. 6. Факторна адитивна модель ефекту від діяльності 
кооперативів сфери шкільної освіти (Складено авторами)
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