
Релігія та Соціум. – 2018. – № 3-4 (31-32) 

СОЦІАЛЬНІ СТРУКТУРИ, СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ,  
СОЦІАЛЬНІ ВІДНОСИНИ 

 
 

УДК 316.335.5:330.142 
© Юрій Лопатинський 

(Чернівці) 
 

ВЗАЄМОДІЯ ЕКОНОМІЧНИХ КОМПОНЕНТІВ І СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ 
ЯК ФАКТОР ЇХНЬОГО РОЗВИТКУ 

 
Розглянуто підходи до трактування категорії соціального капіталу та його складових. 

Проаналізовано фактори впливу на соціальний капітал. Розкрито взаємозв’язок 
економічних компонентів і соціального капіталу. Зазначено динаміку змін позицій країни у 
міжнародних рейтингах соціального спрямування. Окреслено пропозиції щодо розвитку 
соціального капіталу в Україні. 

Ключові слова: соціальний капітал, людський капітал, довіра, економічні компоненти, 
міжнародні рейтинги соціального спрямування.  

 
Постановка проблеми. Цивілізаційний розвиток сучасного суспільства передбачає дієве та 

ефективне поєднання детермінованих факторів: економічних, соціальних, природних та ін. 
Період домінування суто економічних пріоритетів можна вважати пройденим. Вагомою стає 
роль соціальної складової, яка збільшується під впливом як ринкових, так і позаринкових 
законів та механізмів, на необхідності врахування яких наголошується багатьма вченими. 

Ступінь розробки проблеми. Складність і багатогранність досліджуваної категорії 
зумовлює значну кількість визначень і підходів до категорії соціального капіталу. Так, за 
трактуванням Дж. Коулмана, соціальний капітал є певним типом відносно нейтрального 
ресурсу, доступного учасникам соціально-економічної діяльності, що виникає у соціальних 
структурах та полегшує дії їх учасників [9], цінність якого (ресурсу) полягає в тому, що він 
може використовуватись соціальними акторами для досягнення своїх цілей. Ф. Фукуяма 
визначає соціальний капітал як певний набір неформальних цінностей чи норм, яких 
дотримуються члени групи, що дає їм змогу співпрацювати один з одним [16], досягнути 
чого можна насамперед на засадах довіри. Українськими вченими соціальний капітал 
трактується як складова національного капіталу суспільства, інтегрований показник 
результату колективної дії окремих людей і соціальних груп, які внаслідок синергетичного 
ефекту взаємодії складних біосоціальних систем отримують певні соціально-економічні 
результати [7, с. 49], що загалом сприяє соціалізації суспільства. Узагальнюючи, О. Петроє 
трактує соціальний капітал як сукупність підходів, а не єдину цілісну концепцію [11, с. 94]. 

Отже, хоча не існує однозначного визначення соціального капіталу, проте у числі 
категоріальних підходів можна виокремити ціннісний та інституційний (змістовні підходи), але 
все ж значна частина науковців дотримується мережевого (структурного) трактування 
соціального капіталу. Як відомо, мережева теорія загалом має справу з асиметричними 
відносинами між дискретними об’єктами, а прикладний аспект застосування теорії мереж 
стосується пошуку оптимальних рішень, що цілком відповідає категорії соціального капіталу, у 
рамках реалізації потенціалу якого неможливо однаковою мірою задовольнити усіх учасників 
конкретної соціальної мережі чи групи, не говорячи вже про суспільство в цілому. 

У філософському контексті в феномені соціального капіталу виокремлюються 
структурний (соціальні мережі) і змістовний (цінності, норми, довіра) аспекти, що 
перебувають у рефлексивному відношенні (примат структурно-мережевого базису над 
культурно-символічною надбудовою коректується при осмисленні процесів репродукції 
соціального капіталу) [13, с. 63].  
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Наявність багатьох підходів і трактувань, як наслідок, зумовлює те, що застосування 
соціологічного інструментарію щодо соціального капіталу стикається із предметною 
невизначеністю [12, с. 82], з чим погоджуємось. 

Мета. Неоднозначність підходів щодо трактування сутності, змістовного та 
структурного наповнення категорії соціального капіталу, а також її зв’язку з економічними 
факторами, визначає необхідність подальших досліджень у цьому напрямі на 
міждисциплінарних засадах. Окреме питання – взаємозалежності економічних компонентів 
і соціального капіталу як фактор їхнього розвитку, розкриття чого окреслює мету та 
зумовлює завдання даного дослідження.  

Виклад основного матеріалу. Ведучи мову про зростання ролі соціальної складової у 
сучасному суспільстві, наївно було б думати, що це відбувається за цілковитого 
усвідомлення бізнесом ролі соціальних факторів і доброчинного рішення щодо їхнього 
розвитку. Мотивація максимізації прибутку / доходів не відкинута. Залежності та зв’язки 
складніші і зумовлені впливом сукупності факторів, зокрема – сформовані історично.  

Вагомою у цьому питанні є роль міста, а також розвиток нових видів економічної 
діяльності, який прискорився в останні роки. У періодизації історичного розвитку людства, 
як відомо, варто відштовхуватися від аграрного суспільства. Подальші чотири промислові 
революції змінили середовище здійснення економічної діяльності. У періодизації 
технологічних устроїв вважається, що пройдені п’ять етапів і діє шостий технологічний 
уклад, розвиток якого об’єктивно впливає на соціалізацію економічних процесів.  

Отже, якщо на початкових етапах суспільного розвитку домінувало аграрне виробництво 
з повною територіальною залежністю, потім зростала промисловість з поступовим 
зменшенням «прив’язки» до місця розташування ресурсів, то нині в розвинених країнах, та 
й власне в Україні, однозначно превалює сфера послуг, особливістю якої є долученість до 
споживача. Тож у постіндустріальному суспільстві це принципово змінює роль міст і 
міських агломерацій, де зосереджується капітал. 

У контексті капіталізації економічних факторів узагальнену структуру капіталу у цілому 
можна представити у вигляді елементів природного, технічного (фізичного, реального, 
виробничого), людського, соціального капіталу, а також фінансового, інтелектуального, 
інформаційного капіталу та інших різновидів зі складними зв’язками між ними. 

Соціальний капітал у даному контексті нами розглядається як похідне від людського 
капіталу. Проте, якщо людський капітал формується розвитком окремої особистості, то 
соціальний капітал продукується взаємовідносинами між людьми. При цьому, за 
трактуванням П. Бурдьє, соціальний простір відокремлюється від фізичного, а соціальний 
капітал розглядається як нематеріальний [2]. Отже, соціальний капітал – складний феномен, 
оскільки для нього характерна трансформація соціального простору та поля перебування, 
тобто він змінюється у просторі (соціальному та фізичному), а також у часі. 

У філософському контексті соціальний капітал формується на стику холізму та 
методологічного індивідуалізму, тобто соціальні групи та соціальні мережі повинні бути 
організовані так, щоб їхні члени сприйняли підхід «ми» замість менталітету «я», звісно на 
фоні солідарності з індивідуальністю.  

Тож вважаємо, що до визначальних детермінант соціального капіталу належать: 
1) соціальна довіра; 2) колективна солідарність; 3) соціальне партнерство; 4) особиста та 
групова відповідальність; 5) толерантність. На становлення та розвиток соціального капіталу, 
відповідно, впливають: а) соціальний простір; б) соціальні норми; в) соціальні зв’язки. 

Серед багатьох визначень соціального капіталу нам найбільш імпонує його трактування 
усе ж з погляду капіталізації як колективної цінності усіх соціальних зв’язків, тобто як 
результату колективної взаємодії окремих осіб і соціальних груп. Вплив досліджуваних 
елементів багатосторонній, а зв’язки складні, подекуди неоднозначні. 

При цьому соціальний капітал виконує роль як важливого чинника, так і виступає 
наслідком прогресивних суспільних змін [1, с. 178]. За трактуванням О. Грішнової, 
соціальний капітал має ряд економічних ознак, серед яких ресурсність, прибутковість і 
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конвертованість [5, с. 36]. Отже, долученість до соціального капіталу забезпечує переваги 
для дійових осіб, а сам соціальний капітал як ресурс зумовлює його віддачу, дієві 
результати його функціонування (економічні, соціальні та ін.). 

Серед чинників впливу на соціальний капітал виокремимо роль держави та 
неформальних інституцій, економічні та соціокультурні складові тощо. До економічних 
факторів відносимо діючий у країні економічний устрій, організацію та домінуючий тип 
виробництва, систему економічних відносин та ін. Ці фактори більшою мірою підпадають 
під державний регулятивний вплив. Соціокультурні фактори здебільшого ґрунтуються на 
традиціях, культурі, релігії та інше, що у сукупності стосується неформальних інституцій. 

Значенняможе бути активною та пасивною. Активна функція реалізується, наприклад, через 
систему освіти та просвітництва, науки, тож покращення якості соціального капіталу як 
колективної цінності розглядаємо у тому числі через науково-освітній простір, через 
удосконалення систем, форм і методів освіти, освіту споживача, як «виробництво знань» або 
«знаннєву економіку» у цілому. Звісно, вагому роль відіграють державні регуляторні механізми 
загалом. При пасивній ролі на формування соціального капіталу більшою мірою впливають інші 
суспільні інституції, зокрема релігія, а також самоорганізація громад, окремих осіб. 

Роль релігії у економічному розвитку розкрита багатьма дослідниками, у числі перших – 
М. Вебер та його праця «Протестантська етика і дух капіталізму» [4], де, як відомо, по суті 
подається опис соціальних інституцій, показується позитивна роль протестантизму, зокрема 
етичної системи кальвінізму, у розвитку економічних відносин. Сучасні дослідження також 
підтверджують цей вплив. Водночас є багато інших прикладів країн, наприклад Японії та інших 
«азійських тигрів», де протестантизм яскраво не виражений, але запроваджені основні принципи 
ринкової економіки забезпечують вагомі економічні результати. Та й не тільки суто ринкові 
економічні механізми, наприклад у Китаї, також загалом формують вагомі здобутки. 

Отже, держава окреслює спектр економічних і соціальних прав і свобод, правового поля, що 
у підсумку формує систему соціальної та національної безпеки. Водночас, як зазначають 
Д. Зеркалов та О. Арламов, соціальна безпека має складну систему зовнішніх і внутрішніх 
зв’язків [8, с. 3], а соціальний капітал більшою мірою підпадає під дію саме зовнішніх умов. 

Вплив детермінант соціального капіталу призводить до різних наслідків і результатів. 
Погоджуємося із трактуванням, зокрема Т. Шаповалової, щодо поділу соціального капіталу 
на позитивний (громадські організації, спілки, політичні партії), який має в Україні 
тенденцію до зростання, та негативний соціальний капітал (насамперед, корупція), що в 
умовах зниження довіри до органів влади зумовлює зменшення сумарного обсягу 
соціального капіталу [17, с. 121]. 

Отже, усі групи, які втілюють соціальний капітал, мають, за трактуванням Ф. Фукуями, 
певний «радіус довіри», тобто коло людей, серед яких діють спільно адаптовані норми [16], 
що залежить від ступеня солідарності дійових осіб суспільства, зокрема – агентів 
економіки, та в оптимальному випадку породжує позитивний синергетичний ефект.  

Натомість інституційний ефект колективної цінності усіх соціальних зв’язків не обов’язково 
позитивний. Прикладом цього є Україна, але не тільки. Фактори та прояви нестабільності 
економічної системи загалом та фінансової зокрема властиві усім країнам, особливо нині, коли 
почастішали фінансово-економічні кризи. Серед останніх прикладів – карколомне падіння 
американського фондового ринку, що проявилось у різкому «обвалі» американського 
фондового індексу Dow Jones у лютому 2018 р. Здавалося б, це відносно регульована система 
(державними та ринковими регуляторними механізмами), але інший приклад системи, 
«непідвладної» державному регулюванню, – це значна волатильність вартості електронної 
блокчейн валюти Біткоїн (ціна якої залежить тільки від співвідношення обсягів попиту та 
пропозиції), що наводить на думку про дію інших неявних факторів. 

Як відомо, результатом впливу глобалізації є те, що економічні фактори та процеси 
різних країн тісно взаємопов’язані, проте є індивідуалізовані особливості. Так, на тлі 
революційних потрясінь і війни реальний ВВП України, за міжнародними оцінками, в 2014-
15 рр. скоротився на 15,9%. З 2016 р. почався незначний ріст ВВП, який продовжувався у 
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2017 р., насамперед за рахунок внутрішніх інвестицій [19], адже у 2017 р. в Україну 
надійшло лише 1,9 млрд. дол. США прямих іноземних інвестицій, що стало найгіршим 
показником з 2014 р. на фоні зростання світової економіки [6]. Отже, це питання довіри 
(інвесторів до економічних реалій окремої країни). 

З іншого боку, постає питання, як впливають наявні економічні результати на 
забезпеченість громадян, однією з найважливіших складових якої є оплата праці. Самого по 
собі номінального росту заробітної плати недостатньо, адже треба також враховувати ріст 
цін, тобто вести мову про реальну заробітну плату. Зрозуміло, що у даний кризовий період 
в Україні суттєво впала величина заробітної плати й у перерахунку на іноземну валюту. 

Порівняння з іншими країнами також не на користь України, яку випереджають усі інші 
країни Європи, у т.ч. наші найближчі сусіди: Польща, Румунія, Болгарія, Молдова. Звісно, 
позитивному соціальному клімату в країні це не сприяє. Це один з факторів міграції, але на 
міграцію також впливає політична ситуація, рівень безпеки, відчуття стабільності у країні тощо. 

Одним із загрозливих факторів є тіньова економіка, яку також можна розглядати як 
специфічну форму соціальних взаємодій. За даними Міжнародного валютного фонду, 
майже половина економіки України за останні 25 років (з 1991 до 2015 р.) перебувала в тіні. 
Звісно, це властиво не тільки Україні, майже третина світової економіки за ці роки була 
«сірою». Середнє значення тіньової економіки України за досліджуваний період – 45% 
ВВП. У 2015 р. МВФ оцінює обсяг тіньової економіки України в 43% [10]. 

За прогнозом МВФ, у 2018 р. економічне зростання залишатиметься незначним і 
відбуватиметься за рахунок приватного споживання. Реалізація реформ, наприклад, 
запланованих у програмі МВФ, є дуже повільною, що затримує подальші транші та 
поглиблює розчарування Фонду [19] і західних партнерів. І знову питання довіри. Довіра і 
свобода вибудовують межі соціальних і колективних взаємодій. Там, де межі чітко 
визначені, формується безпека.  

Загалом, за оцінками стратегічного дослідницького інституту США The Heritage 
Foundation, світова економіка є «помірно вільною», а наступний приріст економічної 
свободи призведе до глобального зростання. Україна піднялася в рейтингу Індексу 
економічної свободи 2018 року зі 166 на 150 місце серед 180 країн-учасниць. За минулий 
рік країні вдалося вийти з групи депресивних економік з показником індексу нижче 50 і 
перейти в категорію переважно невільних [21]. Загалом, хоча більшість інших міжнародних 
індексів економічного розвитку демонструють позитивні тенденції, проте самі рейтингові 
позиції України серед інших країн не надто оптимістичні. 

Також виникає питання: як пов’язані економічні здобутки із чуттєвим сприйняттям 
ситуації? Наприклад, Україна – одна з найбільш «нещасних» економік світу (за версією 
американського агентства Bloomberg), хоча країна поліпшила свої результати за останній 
рік і піднялася з 5 на 7 місце в рейтингу (Bloomberg’s Misery Index) найбільш нещасних 
країн світу [20]. Спрощено думати, що щастя зумовлюється багатством… Звісно, це не 
означає відсутність необхідності підвищувати рівень та якість життя населення України. 

На відміну від макроекономічних рейтингів, показники суспільного розвитку та якості 
життя загалом обумовили більше падіння позицій України у різноманітних рейтингах 
соціального спрямування. Не дивно, що за результатами проведеного Соціологічною 
групою «Рейтинг» опитування у квітні 2018 р., майже 70% опитаних вважають, що країні 
потрібні радикальні перетворення, хоча у грудні 2017 р. таких було лише 59% 
[14]. Зазначена проблематика безпосередньо стосується взаємодії економічних і політичних 
компонент, з одного боку, та соціального капіталу, з іншого. 

Важливим є також питання вимірювання соціального капіталу. У науковій літературі 
представлено багато можливих підходів і оцінок. Виміри можуть охоплювати мікро- та 
макрорівень і, відповідно, відрізнятись. Водночас, коли йдеться про місто / громаду міста – 
це своєрідний мезорівень. Узагальнено різні оцінки здебільшого демонструють тенденцію 
зменшення соціального капіталу в Україні і особливістю цієї тенденції є зниження довіри 
до органів державної влади. Але у деталізації впливу факторів на ірраціональне українське 
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суспільство оцінки неоднозначні…  
Згадане ставлення до влади – це вертикальність довіри, відношення між людьми – 

горизонталь. Тому треба говорити щонайменше про ці два виміри. Актуальність другого 
(горизонтального) посилюється в умовах децентралізації, зростання ролі місцевих громад, 
на які покладається, зокрема: 

− розв’язання нагальних соціальних проблем на рівні місцевих громад; 
− самоорганізація діяльності щодо вдосконалення соціокультурного середовища 

функціонування громад, розвиток неформальних інституцій як складових позитивного 
соціального капіталу. 

Висновки. Пропозиції щодо розвитку соціального капіталу в Україні охоплюють 
дуальні пари: 

− формування умов і можливостей для розвитку свободи та вільного вибору, у тому 
числі у сфері розвитку бізнесу, зокрема в частині його регулювання, з одного боку, та 
соціальна відповідальність бізнесу, з іншого; 

− стійкість формальних інституцій, «правил гри» на макрорівні, з одного боку, 
відповідальне виконання зобов’язань, розвиток договірних відносин і партнерських 
зв’язків, з іншого;  

− відкритість, чесність і компетентність лідерів, з одного боку, та законопослушність 
громадян, з іншого боку. 

Отже, тільки спільними зусиллями можна досягнути результату з урахування сукупності 
факторів впливу на соціальний капітал на засадах їх збалансованості. 
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Yurii Lopatynskyi 

Interaction of economic components and social capital as a factor of their development 
 

The article deals with approaches to the definition of the category of social capital and its 
components. A substantive and structural interpretation of social capital is singled out. The defining 
determinants of social capital are outlined: social trust; collective solidarity; social partnership; 
personal and group responsibility; tolerance. The role of cities and urban agglomerations, which 
focuses on capital, and, respectively, elements such as social space, social norms, and social connections 
is indicated. The role of local communities in the conditions of decentralization is shown. 

Among the factors influencing social capital, the role of the state and informal institutions, 
economic and socio-cultural components, etc., is distinguished. The relationship between 
economic components and social capital is revealed. The dynamics of Ukraine’s position changes 
in international ratings of the social orientation is indicated. 

Proposals for the development of social capital include dual pairs:  
• the formation of conditions and opportunities for the development of freedom and free choice, 

including in the field of business development, in particular, in terms of its regulation, on the one 
hand, and the social responsibility of business, on the other;  

• sustainability of formal institutions, «rules of the game» at the macro level, on the one hand, 
responsible implementation of obligations, development of contractual relations and partnerships, 
on the other;  

• openness, honesty and competence of leaders, on the one hand, and lawfulness of citizens, on 
the other hand.  

Keywords: social capital, human capital, trust, economic components, international ratings of 
the social orientation. 
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СОЦІАЛЬНІ ЦІННОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА:  

ДОВІРА, СОЛІДАРНІСТЬ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
 
У статті розглянуто складові таких соціальних цінностей як довіра, солідарність та 

відповідальність. Дано характеристику рівню соціальних цінностей в Україні, розкрито 
вітчизняну та європейську позицію щодо цінностей, різні аспекти довіри у громадському 
житті. Визначено напрямки зміцнення відносин довіри та соціальної відповідальності. 

Ключові слова: цінності, соціальні цінності, довіра, солідарність, соціальна відповідальність. 
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