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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

В умовах загострення соціально-економічних суперечностей та посилення 

інтенсивності зовнішніх і внутрішніх викликів у глобальній і національній 

економіках зростає значення соціальної згуртованості, кооперації ресурсів і 

зусиль, суспільної підтримки державного реформування економіки, що 

нерозривно пов’язані із розвитком соціального капіталу. У зв’язку з цим 

врахування закономірностей, національної специфіки формування та впливу 

соціального капіталу на економічний розвиток має вирішальне значення для 

забезпечення суспільного добробуту та високого рівня конкурентоспроможності 

економіки України.  

Актуальність теми. Науковий дискурс щодо джерел та чинників 

економічного розвитку, що триває впродовж усієї історичної еволюції 

економічної науки, переважно зосереджений на аналізі впливу матеріальних та 

недооцінює нематеріальні фактори, роль яких в економічних процесах почала 

стрімко зростати з другої половини ХХ ст. Наприкінці 1990-х років Світовий 

банк визнав, що 60–80% національного багатства більшості країн світу 

становлять нематеріальні активи, що актуалізувало необхідність вивчення 

найбільш істотних соціальних чинників економічного розвитку, до яких 

належить соціальний капітал. Проте до сьогодні в науковому середовищі ще не 

сформовано консенсусного розуміння економічного потенціалу соціального 

капіталу та каналів його впливу на поведінку суб’єктів господарювання й 

економічну динаміку, що обумовлює актуальність цього дослідження. 

Водночас інформаційно-мережева економіка, що характеризується високим 

рівнем динамізму та емерджентності, спричиняє виникнення нових явищ і 

трендів суспільного розвитку, які кардинально змінюють характер, форми, 

рівень впливу соціального капіталу на економічні процеси, та зумовлює потребу 

системного наукового аналізу цих трансформацій. Неокласичні підходи, які 

тривалий час були мейнстрімом в економічній науці, виявилися нерелевантними 

для пояснення сучасних економічних процесів і явищ. Натомість формування 

теорій неоінституціоналізму й поведінкової економіки, що зосереджені на 

дослідженні ролі соціальних чинників і неформальних інститутів в 

економічному розвитку, поведінкових моделей і моделей соціальної взаємодії у 

більш широкому контексті створило концептуально-методологічний базис 

аналізу економічного потенціалу соціального капіталу з нових позицій – крізь 

призму інституційно-еволюційного та біхевіористського підходів.   

Трактування соціального капіталу як інституту економічного розвитку 

дозволяє пояснити недостатню ефективність економічної політики та 

використання ресурсного потенціалу в Україні. Усвідомлення залежності між 

рівнем формування соціального капіталу та характером соціально-економічних і 

суспільно-політичних перетворень сприятиме виробленню національної 

стратегії, спрямованої на узгодження інтересів економічних агентів та 

забезпечення інклюзивного економічного розвитку.  

Концепція соціального капіталу активно розробляється з останньої третини 

ХХ ст. і має міждисциплінарний характер. Дослідження соціального капіталу 
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започаткували соціологи (Р. Берт, П. Бурдьє, М. Ґрановеттер, Дж. Коулман та 

ін.), економісти (Г. Лоурі, Ґ. Беккер, Й. Бен-Порат та ін.) та політологи 

(Р. Патнем, Ф. Фукуяма та ін.), хоча загальнометодологічне підґрунтя для появи 

теорії соціального капіталу було закладене ще в роботах А. Сміта, М. Вебера, 

М. Тугана-Барановського, Р. Аксельрода, М. Олсона та ін.  

Теоретичні основи розроблення проблематики соціального капіталу в  

контексті економічного розвитку становили праці Нобелівських лауреатів з 

економіки: К. Ерроу, Дж. Б’юкенена, Р. Солоу, Р. Коуза, Д. Норта, Р. Лукаса, 

О. Уіяльмсона, Е. Остром, Р. Талера, П. Ромера, Е. Дуфло, А. Банерджі та ін., які 

привернули наукову увагу до екзогенних й ендогенних детермінант 

економічного розвитку, ролі трансакційних витрат, поведінкових моделей 

суб’єктів господарювання в забезпеченні економічного зростання тощо. Окремі 

аспекти теорії та практики розвитку соціального капіталу розкриті в працях 

зарубіжних дослідників, зокрема: С. Боулза, М. Вулкока, Ч. Ґрутарта, 

П. Дасґупти, Дж. Джекобс, С. Дурлауфа, Г. Ессера, І. Кавачі, Д. Кастіґліоне, 

Ф. Кіфера, А. Крішни, Р. Ла Порти, Н. Ліна, Д. Нараяна, С. Нека, А. Портеса, 

Л. Прітчета, Ґ. Свендсена, Ґ. Табелліні, М. Уорена, Е. Усланера, Б. Файна, 

Дж. Філда, М. Черті та ін. 

В Україні перші дослідження соціального капіталу з’явилися на початку 

ХХІ ст. Більшість із таких робіт присвячена розвитку самої концепції 

соціального капіталу або оцінюванню окремих його складових. Серед них – 

праці Т. Артьомової, О. Балакірєвої, З. Галушки, В. Гейця, Н. Гражевської, 

А. Гриценка, О. Длугопольського, А. Жаліла, Т. Заяць, В. Звонаря, М. Кічурчак, 

В. Лагутіна, Т. Меркулової, О. Петроє, І. Радіонової, В. Сіденка, Н. Супрун та ін. 

Однак залишаються невирішеними завдання щодо критеріальних ознак, 

типологізації, інституційної природи, закономірностей, національної специфіки 

розвитку соціального капіталу та зміни його економічної ролі в умовах 

становлення інформаційно-мережевої економіки, що й обумовило вибір теми, 

формулювання мети, визначення предмета і завдань дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано відповідно до планів науково-дослідної роботи ДУ “Інститут 

економіки та прогнозування НАН України” у рамках виконання таких наукових 

тем: “Історія підприємництва в Україні” (№ ДР 0113U005591), особистий внесок 

автора – розкриття передумов, чинників, специфіки поширення шерінгових 

бізнес-моделей як альтернативи традиційним формам підприємницької 

діяльності; “Еволюція зовнішньоекономічних зв’язків України (др. п. XVII – 

поч. ХХІ ст.)” (№ ДР 0116U004418), особистий внесок автора – характеристика 

нових форм інтеграції України в світовий економічний простір, зокрема: участь 

українців у функціонуванні підприємств мережевого типу, фінансуванні 

міжнародних стартапів на умовах краудфандингу, розвиток нових форм 

зайнятості – фрілансу, аутсорсингу, краудсорсингу. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є теоретико-

методологічне обґрунтування впливу соціального капіталу на економічний 

розвиток через розкриття інституційної природи, чинників, закономірностей, 
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національних особливостей формування соціального капіталу, характеристику 

його модернізації в умовах становлення інформаційно-мережевої економіки та 

розроблення засад наукового забезпечення інклюзивного економічного розвитку 

України. 

Для досягнення мети дослідження поставлено та вирішено такі завдання: 

–  розкрити економічний зміст соціального капіталу та еволюцію 

наукових поглядів на його роль в економічному розвитку;  

–  розвинути методологічні засади дослідження соціального капіталу 

як інституту та систематизувати основні індикатори вимірювання й впливу 

соціального капіталу на економічний розвиток; 

–  визначити чинники, які стимулюють та стримують формування 

економічно ефективного інституту соціального капіталу в національній 

економіці в умовах глобальних трансформацій; 

–  охарактеризувати сучасний стан, динаміку розвитку, особливості та 

соціально-економічні наслідки деформації інституту соціального капіталу в Україні; 

–  обґрунтувати формування нової якості інституту соціального 

капіталу та його роль у розвитку нових інституційних форм економічної 

взаємодії в умовах інформаційно-мережевої трансформації економіки; 

–  охарактеризувати краудсорсинг і краудфандинг як інноваційні 

форми реалізації соціального капіталу та визначити їхню роль у трансформації 

ринку ресурсів; 

–    розкрити характер впливу складових та різних типів інституту 

соціального капіталу на економічний розвиток України; 

–  визначити особливості трансформації системи державного управління 

та місцевого економічного розвитку України внаслідок модернізації інституту 

соціального капіталу в умовах становлення інформаційно-мережевої економіки; 

–  розкрити роль громадянського суспільства та бізнесу в забезпеченні 

суспільного консенсусу та інклюзивного економічного розвитку; 

–  обґрунтувати напрями державного регулювання й роль місцевого 

самоврядування в розбудові економічно ефективного інституту соціального 

капіталу та розробити засади наукового забезпечення інклюзивного 

економічного розвитку України. 

Об’єктом дослідження є історичні умови, чинники та тенденції формування 

соціального капіталу в контексті його впливу на економічний розвиток. 

Предметом дослідження є закономірності та національні особливості 

формування інституту соціального капіталу, його роль в економічному розвитку 

та її якісна зміна в умовах становлення інформаційно-мережевої економіки. 

Методи дослідження. У дисертації використано постнекласичну 

методологію дослідження, що спирається на міждисциплінарний підхід, 

принципи людиноцентризму, історичного детермінізму, коеволюції соціальних 

й економічних параметрів розвитку, яка дозволила проаналізувати взаємозв’язок 

динаміки формування соціального капіталу й економічних перетворень та зміну 

ролі інституту соціального капіталу в умовах становлення інформаційно-

мережевої економіки. Дослідження проведено із застосуванням таких 
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загальнонаукових та спеціальних методів і наукових підходів: інституційно-

еволюційного підходу (що дозволив розкрити інституційну природу, 

детермінанти розбудови й деформації, еволюцію форм реалізації соціального 

капіталу тощо); біхевіористського підходу (за допомогою якого виявлений 

взаємозв’язок між укоріненими в суспільстві соціальними нормами, 

поведінковими й економічними ефектами); компаративного методу (для 

розкриття закономірностей формування інституту соціального капіталу в 

глобальній економіці та його національних особливостей в Україні); логіко-

історичного підходу (для проведення періодизації розвитку теорії соціального 

капіталу, дослідження прототипів, традиційних й інноваційних економічних 

форм реалізації соціального капіталу в господарській практиці); методу 

структурно-функціонального аналізу (для дослідження структури й функцій 

інституту соціального капіталу); діалектичного підходу (що дозволив дослідити 

теоретичні та практичні аспекти феномену соціального капіталу в процесі його 

розвитку); економетричні методи (для оцінювання динаміки розвитку 

соціального капіталу та його економічних ефектів) тощо. 

Інформаційну базу дисертації становлять наукові праці зарубіжних і 

вітчизняних дослідників, статистичні дані й аналітичні матеріали Державної 

служби статистики України, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України, Міністерства соціальної політики України, 

Міністерства розвитку громад та територій України, Міністерства фінансів 

України, Національного банку України, а також міжнародних інституцій 

(Всесвітнього економічного форуму, Євростату, Міжнародного валютного 

фонду, Світового банку та ін.) тощо.  

Наукова новизна одержаних результатів. Основні теоретичні та 

практичні результати дослідження, що характеризують її наукову новизну, такі: 

вперше: 

 концептуалізовано інституційний зміст поняття соціального капіталу як 

багаторівневого метаінституту, що конституюється неформальними (спільними 

цінностями, укоріненими соціальними нормами та довірою) і формальними 

(мережевими зв’язками та моделями соціальної структури) субінститутами та 

детермінує характер і моделі економічної взаємодії через зміну структури 

ринків, механізмів консолідації й розподілу ресурсів, розміру та видів 

трансакційних витрат, що в підсумку сприяє узгодженню економічних інтересів 

різних суб’єктів господарювання та формуванню консенсусно-інклюзивної 

моделі економічного розвитку;  

 встановлено, що закономірностями розвитку інституту соціального 

капіталу в умовах інформаційно-мережевої трансформації економіки є 

диверсифікація в процесі інституційної еволюції традиційних економічних форм 

його реалізації (кооперації, цехової організації виробництва, профспілок) та 

заміщення їх інноваційними шерінговими за своєю природою формами 

економічної взаємодії (райдшерінг, каршерінг, байкшерінг, колівінг, 

краудфандинг, коворкінг), що ґрунтуються на принципах консолідації та 

спільного використання раніше незалучених в економіку ресурсів (трудових, 
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інтелектуальних, фінансових та ін.), рівноправності учасників мереж, 

колективного фінансування бізнес-проєктів;  

 виявлено ключові тенденції трансформації базисних економічних 

інститутів під впливом поширення шерінгових форм реалізації соціального 

капіталу, а саме: 1) власності – зростання значення прав користування в пучку 

прав власності, ролі сумісно-розділеної власності в економічних відносинах, 

спрощення можливостей використання приватної власності як економічного 

ресурсу; 2) доходів – збільшення у структурі доходів населення частки 

первинних доходів, зменшення ролі держави в розподільчих відносинах, 

диверсифікація джерел додаткових доходів; 3) управління – дебюрократизація, 

зростання ролі саморегулювання та соціального контролю в економічних 

процесах, трансформація ієрархічних структур у мережеві; 

 запропоновано синтезований на основі поєднання інституційно-

еволюційної та біхевіористської методологій підхід до аналізу соціальних 

чинників економічного розвитку, що уможливив виявлення національних 

особливостей та блокаторів формування економічно ефективного інституту 

соціального капіталу в Україні, а саме: історично сформованих антисоціальних 

за своєю природою аксіологічних компонентів (патерналізму, фрірайдерства, 

непотизму, нігілізму, хабарництва), які через зростання трансакційних витрат, 

пригнічення інновацій, асиметричний і несправедливий доступ до ресурсів та 

ринкових можливостей зумовлюють деформацію та перетворення соціального 

капіталу на переважно екстрактивний інститут та спричиняють зниження 

ефективності економічного розвитку;  

удосконалено: 

 методологічні засади аналізу інституту соціального капіталу через 

комплексне вимірювання його складових та їх взаємозв’язку з динамікою 

макроекономічних показників (ВВП, структури видатків державного бюджету, 

обсягу внутрішніх інвестицій тощо) та показниками розвитку підприємництва 

(чисельністю та динамікою створення суб’єктів підприємницької діяльності, 

структурою підприємницького сектора, рівнем капіталізації та соціалізації 

бізнесу), що дозволяє оптимізувати методику оцінювання економічного потенціалу 

інституту соціального капіталу та розробити рекомендації для збільшення 

економічної віддачі від його використання як ресурсу національної економіки;  

 визначення економічного змісту краудфандингу як інноваційної форми 

реалізації соціального капіталу, що через консолідацію фінансових ресурсів 

значної кількості економічних агентів створює альтернативний щодо 

традиційних фінансово-кредитних інститутів механізм нагромадження капіталу 

й інвестування бізнесу, який завдяки диверсифікації джерел формування 

інвестиційного портфеля та здешевленню кредитних ресурсів зумовлює 

зниження бар’єрів входу на ринок, сприяє підвищенню капіталізації та 

конкурентоспроможності як окремих підприємницьких структур, так і 

національної економіки загалом;  

 типологізацію соціального капіталу через виокремлення відкритого та 

закритого, горизонтального та вертикального типів, критерієм розмежування 
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яких є характер організації, щільність соціальних мереж і рівень довіри між 

учасниками, що дозволило визначити закономірність розвитку інституту 

соціального капіталу, яка полягає у взаємовпливі й асиміляції відповідних типів, 

виявляється у зростанні відкритості й прозорості діяльності державних 

інституцій, ширшому представництві суспільних інтересів під час розроблення 

економічної політики та водночас спричиняє виникнення конфлікту інтересів, 

сповільнення процесу ухвалення рішень, трансформацію окремих громадських 

організацій у т. зв. перерозподільні групи тощо; 

 систематизацію чинників формування інституту соціального капіталу, що 

уможливило виокремлення детермінант розкриття його економічного 

потенціалу, а саме: стимулювальні – історичні господарські традиції кооперації, 

підвищення рівня освіти, розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та 

ін.; стримувальні – значний розрив у доходах населення, високий рівень 

(насамперед молодіжного) безробіття, зниження рівня вертикальної соціальної 

мобільності, відсутність об’єднавчих цінностей й консенсусу в суспільстві та ін., 

що дозволяє визначити пріоритетні напрями економічної політики для 

посилення впливу стимулювальних чинників на розбудову соціального капіталу; 

 обґрунтування компенсаторної функції відкритого горизонтального 

соціального капіталу, що виявляється через інституційну неспроможність 

держави та спричиняє трансформацію системи державного управління й 

місцевого самоврядування в напрямі децентралізації, посилення сервісних 

функцій державних інституцій та перетворення системи державного управління 

в публічне управління, що сприяє спрощенню системи адміністрування 

(податкового, ліцензійного, реєстраційного тощо), оптимізацію державних 

видатків та підвищення ефективності економічних процесів; 

набули подальшого розвитку: 

 систематизація критеріальних ознак соціального капіталу як економічного 

ресурсу, який є капітальним активом, що генерується й активується через 

соціальну взаємодію, створює економічну, соціальну додану вартість та є 

економічно ефективним за умови реалізації його як суспільного, а не клубного 

блага, що дозволяє одночасно розглядати соціальний капітал як чинник (ресурс) 

і ціль економічного розвитку;  

 обґрунтування закономірностей трансформації підприємництва під 

впливом модернізації інституту соціального капіталу в умовах становлення 

інформаційно-мережевої економіки, що через зростання суспільних запитів 

щодо соціальної відповідальності бізнесу та “творче руйнування” неефективних 

бізнес-моделей виявляються в мережевізації, децентралізації, діджиталізації, 

соціалізації підприємницької діяльності тощо; 

 концептуальні підходи до трактування краудсорсингу як інструменту 

трансформації ринку праці, що, з одного боку, спричиняє позитивні соціально-

економічні зміни, а саме: зростання розміру та спрощення доступу до ринку 

цифрової зайнятості, виникнення нових професій, збільшення частки зайнятих 

через цифрові платформи, а, з іншого, – зумовлює виникнення потенційних 
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ризиків, зокрема: зростання структурного безробіття, розвиток прекаріату, 

зменшення оплати праці, недостатній рівень соціального захисту працівників тощо;  

 обґрунтування неефективності використання економічного потенціалу 

закритого горизонтального соціального капіталу окремих груп, яка виявляється 

в низькому рівні розвитку сімейного бізнесу, сільськогосподарської кооперації, 

недостатньому залученні в економічний кругообіг переказів мігрантів та 

зумовлює економічні втрати національного господарства, зокрема: 

недовиробництво ВВП, зменшення обсягів інвестування, зростання залежності 

економіки від імпорту інновацій тощо; 

 періодизація розвитку теорії соціального капіталу з виокремленням таких 

етапів: 1) XVIII ст. – до 1970-х років – формування базових наукових уявлень 

про групову співпрацю як фактор забезпечення ефективності господарської 

діяльності, 2) 1970–1980-ті роки – започаткування вивчення економічних 

наслідків розвитку соціального капіталу на мікрорівні, 3) 1990-ті роки – початок 

ХХІ ст. – розширення рамок дослідження економічного потенціалу соціального 

капіталу з мікро- до мезо- та макрорівнів, 4) початок ХХІ ст. – до сьогодні – 

зміщення фокусу наукового дискурсу з теоретичних на практико-орієнтовані 

дослідження економічної віддачі соціального капіталу; 

 обґрунтування рекомендацій щодо розбудови консенсусно-інклюзивної 

моделі економічного розвитку України, що ґрунтується на засадах широкого 

залучення (інклюзії) громадян до процесу ухвалення рішень, створення рівного 

доступу до ринкових можливостей, справедливого розподілу доходів, 

узгодження позицій усіх суспільних гравців та партнерства державних 

інституцій, місцевого самоврядування, бізнесу й громадськості у реалізації такої 

моделі, а саме з боку: а) органів державної влади забезпечення розвитку е-

урядування, транспарентності державної політики, налагодження ефективної 

комунікації з приватним і громадським секторами для соціальної підтримки 

реформ, зниження рівня бюрократизації в державному управлінні та популізму 

в економічній політиці; б) місцевого самоврядування – розвиток смарт-громад та 

поширення краудсорсингових інструментів таких як: громадський бюджет, е-

петиції, громадські консультації; в) бізнесу – укорінення норм соціально 

відповідальної поведінки, розвиток імпакт-інвестування, формування 

колективістської корпоративної культури, удосконалення соціально-трудових 

практик; г) громадянського суспільства – диверсифікація форм громадського 

контролю за діяльністю підприємств і державного секторів, активна участь в 

адвокації та медіації суспільних інтересів. 

Практичне значення одержаних результатів. Практична спрямованість 

отриманих результатів дослідження підтверджена доведенням її основних 

теоретико-методологічних положень до рівня науково обґрунтованих 

пропозицій та рекомендацій прикладного характеру, що використовуються в 

діяльності центральних органів державної влади, місцевого самоврядування, 

бізнес-структур, навчальних і наукових закладів. Зокрема, такі матеріали 

використали у своїй роботі: Національна академія державного управління при 

Президентові України (лист № 1/15-10-204 від 06.03.2020 р.), Луцька міська рада 
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(лист № 54/3 від 11.12.2019 р.), компанія “Інвестор” (лист № 54 від 12.02.2020 р.), 

комунальна установа “Волинська обласна Мала академія наук” (лист № 49/16/2-

20 від 10.03.2020 р.), Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти 

(лист № 216/02-13 від 10.03.2020 р.), Східноєвропейський національний 

університет імені Лесі Українки (лист № 03-28/01/817 від 11.03.2020 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є одноосібно виконаною 

науковою працею. Особистий внесок автора в праці, опубліковані в 

співавторстві, наведено окремо в списку публікацій.  

Апробація результатів дисертації. Ключові теоретико-методологічні 

положення та практичні результати представлено на міжнародних, 

всеукраїнських наукових конференціях і під час круглих столів, а саме: “Світ 

економічної науки” (м. Тернопіль, 2019 р.), “Перспективи розвитку економіки: 

теорія, методологія, практика” (м. Луцьк, 2019 р.), “Universum View 17. 

Economics and Management” (м. Київ, 2019 р.), “Роль економічної науки у 

суспільному розвитку: до 100-річчя НАН України” (м. Київ, 2018 р.), 

“Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем” 

(м. Київ, 2018 р.), “Перспективи розвитку економіки України: теорія, 

методологія, практика” (м. Луцьк, 2018 р.), “Актуальні проблеми та перспективи 

розвитку економіки України” (м. Луцьк, 2018 р.), “Інновації у сучасному світі” 

(м. Краматорськ, 2017 р.), “Національна економіка України в умовах 

європейської інтеграції” (м. Дніпро, 2017 р.), “Перспективи розвитку економіки 

України: теорія, методологія, практика” (м. Луцьк, 2017 р.), “Globalne aspekty 

ekonomii swiatowej і stosunkow miedzynarodowych w warunkach niestabilnosci 

gospodarczej” (м. Ченстохово, 2016 р.), “Підприємництво як рушійна сила 

суспільного прогресу” (м. Київ, 2016 р.), “Розвиток соціально-економічних 

систем в сучасних умовах” (м. Харків, 2016 р.), “Стратегії інноваційного 

розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність. Форвард-

2016” (м. Харків, 2016 р.), “Реформування економіки в контексті міжнародного 

співробітництва” (м. Львів, 2016 р.), “Вплив глобалізації на соціально-

економічний розвиток” (м. Чернівці, 2016 р.), “Теорія і практика розвитку 

сучасних наукових знань” (м. Київ, 2016 р.), “Проблеми стабілізації економіки 

країни” (м. Тернопіль, 2016 р.), “Перспективи розвитку економіки України: 

теорія, методологія, практика” (м. Луцьк, 2016 р.), “М. І. Туган-Барановський: 

вчений, громадянин, державотворець” (м. Київ, 2015 р.). 

Публікації. Основні результати дослідження опубліковані в одноосібній 

монографії (16 друк. арк.), 2 колективних монографіях (особисто автору 

належить 1,4 друк. арк.), 25 статтях у фахових наукових виданнях, 18 збірниках 

матеріалів конференцій та круглих столів. Загальна кількість публікацій за 

темою дисертації становить 46 найменувань. 

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається з анотацій, вступу, п’яти 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 525 сторінок друкованого тексту, що містить 18 таблиць, 

38 рисунків, 22 додатки, розміщених на 57 сторінках. Список використаних 

джерел налічує 662 найменування на 58 сторінках.  
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

У першому розділі – “Теоретико-методологічні засади дослідження 

інституту соціального капіталу” – розкрито економічний та інституційний 

зміст, найбільш релевантні індикатори вимірювання соціального капіталу та 

його економічних ефектів, еволюцію наукових поглядів на роль соціального 

капіталу в системі економічних відносин.  

У процесі дослідження з’ясовано, що концепція соціального капіталу є 

відносно новою – її основи закладені в 1970–1990-х роках у роботах П. Бурдьє, 

Дж. Коулмана, Г. Лоурі, Р. Патнема, Ф. Фукуями та ін. Водночас виявлено, що 

поняття “соціальний капітал” та дослідження окремих аспектів соціально-

економічних процесів, які нині пов’язуємо з його функціонуванням, з’явилися 

значно раніше. На нашу думку, теоретичні підвалини для появи концепції 

соціального капіталу були закладені в працях А. Сміта, М. Вебера, М. Тугана-

Барановського, Р. Коуза, К. Ерроу, Дж. Б’юкенена, М. Олсона та ін., де 

досліджено проблеми колективної взаємодії, суспільного вибору, теорія груп тощо.  

На основі дослідження еволюції наукових поглядів на роль соціального 

капіталу в економіці запропоновано авторську періодизацію розвитку такого 

концепту в економічній теорії: 1) XVIII ст. – до 1970-х років пов’язаний із 

дослідженнями А. Сміта, І. Бентама, Т. Гоббса, М. Вебера, А. Токвіля, М. Туган-

Барановського, Л. Ханіфана та ін. – формування загальних наукових уявлень про 

важливість групової взаємодії та кооперації для забезпечення економічного 

розвитку; 2) 1970–1980-ті роки (Ґ. Беккер, Й. Бен-Порат, Р. Берт, П. Бурдьє, 

М. Ґрановеттер, Дж. Коулман, Г. Лоурі ін.) – початок вивчення економічного 

потенціалу соціального капіталу на мікрорівні; 3) 1990-ті роки – початок ХХІ ст. 

– розширення рамок дослідження економічних наслідків формування 

соціального капіталу з мікро- до мезо- та макрорівнів (С. Боулз, Ф. Кіфер, С. Нек, 

Р. Патнем, А. Сен, Ф. Фукуяма та ін.); 4) початок ХХІ ст. – до сьогодні – розвиток 

практико-орієнтованих досліджень економічної віддачі соціального капіталу 

(О. Балакірєва, М. Вулкок, Н. Гражевська, А. Гриценко, В. Звонар, В. Лагутін, 

Д. Нараян, Е. Остром, О. Петроє, Л. Прітчет, Н. Супрун та ін.).  

Запропоновано авторське визначення соціального капіталу як інституту, 

який конституюється неформальними (спільними цінностями, укоріненими 

соціальними нормами та довірою) і формальними (мережевими зв’язками та 

моделями соціальної структури) субінститутами та детермінує характер і моделі 

економічної взаємодії через зміну структури ринків, механізмів консолідації та 

розподілу ресурсів, розміру та видів трансакційних витрат тощо.  

Комплексне застосування концепцій дихотомії Веблена–Ейрса, 

динамічного економічного розвитку та “творчого руйнування” Й. Шумпетера, 

дифузії інновацій Е. Роджерса дозволило зробити висновок, що соціальний 

капітал є інститутом, що створює як можливості, так і бар’єри для включення 

економічної активності суб’єктів господарювання та здатний створювати нові 

інститути (у т. ч. й економічні). Це дало підстави розглядати соціальний капітал 

як метаінститут, який задає рамкові умови для виникнення, розвитку та 
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трансформації інших інститутів, обумовлює зміну поведінкових моделей 

суб’єктів господарювання, що впливають на якість економічного розвитку. 

Водночас використання синтезованого на основі поєднання інституційно-

еволюційної та біхевіористської методологій підходу до дослідження 

економічної природи соціального капіталу уможливило висновок, що 

соціальний капітал має дуальну природу, оскільки водночас є як чинником 

(ресурсом), так і результатом (ціллю) економічних перетворень, що дає змогу 

виявити причини та наслідки формування позитивних і негативних поведінкових 

патернів та економічних ефектів, які виникають у процесі його розвитку.  

На основі аналізу різних наукових підходів систематизовано критеріальні 

ознаки соціального капіталу як економічного ресурсу, а саме: 1) це капітальний 

актив, який генерується та активується через соціальну взаємодію, 2) створює 

економічну та соціальну додану вартість, 3) за умови активності соціальних 

мереж може забезпечувати отримання вигод економічним агентам, 4) під час 

економічного кругообігу вартість активу не зменшується, а навпаки – зростає, 

5) має мультиплікативний вплив на ефективність використання інших ресурсів, 

6) реалізується в таких економічних формах як кооперативи, корпорації, громади 

та інші спільноти через мережеву взаємодію, за допомогою якої відкривається 

доступ до їхніх активів, 7)  передбачає необхідність інвестування грошей, часу 

чи інших ресурсів з метою отримання вигоди в грошовій (дохід) чи негрошовій 

(інформація, додаткова послуга, ґудвіл, влада, репутація тощо) формах у 

майбутньому періоді, 8) є економічно ефективним у національній економіці за 

умови реалізації його як суспільного, а не клубного блага тощо. 

Удосконалено типологізацію соціального капіталу, згідно з якою 

запропоновано виокремлювати горизонтальний і вертикальний соціальний 

капітал, кожен із яких може мати закритий чи відкритий характер. Визначено, 

що закритий горизонтальний соціальний капітал формується в невеликих групах 

економічних агентів, об’єднаних спільними цінностями, характеризується 

вузьким “радіусом” довіри, сильними й гомогенними мережевими зв’язками, 

доступ до участі та ресурсів яких обмежений. Він переважно генерується на рівні 

сім’ї, етнічної чи професійної групи, де поділяють спільні соціальні норми та 

цінності. Доведено, що кількісна перевага такого типу соціального капіталу в 

господарській системі може перешкоджати її економічному розвитку через 

консервацію суспільно неефективних моделей економічної поведінки, які 

сприяють формуванню малих і соціально ізольованих груп економічних агентів 

(т. зв. груп Олсона). Метою останніх є максимізація добробуту окремих членів 

та групи загалом, у тому числі й за рахунок зменшення добробуту інших членів 

суспільства. 

Обґрунтовано, що в контексті економічного розвитку більш ефективною є 

модель соціальної взаємодії, у якій переважає відкритий горизонтальний 

соціальний капітал, що зумовлює суттєве зменшення трансакційних витрат, 

асиметрії інформації, проявів опортунізму, і, відповідно, знижує бар’єри доступу 

до ресурсів, створює сприятливе інституційне середовище для появи нових форм 

економічної взаємодії, що мають вирішальне значення для забезпечення 
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ефективного господарювання. Такий тип соціального капіталу сприяє 

виникненню т. зв. груп Патнема, що характеризуються високим рівнем 

інклюзивності та схильністю до кооперації дій і ресурсів у рамках широких 

суспільних коаліцій, діяльність яких генерує суспільні блага та підвищує рівень 

суспільного добробуту.  

Аналіз історичної ґенези форм реалізації інституту соціального капіталу (від 

толок, ремісничих цехів, профспілок, кооперативів до організаційного 

структурування громадянського суспільства й нових форм, які виникають в 

умовах інформаційно-мережевої економіки) уможливив розкриття 

закономірностей розвитку інституту соціального капіталу, що полягають у 

диверсифікації в процесі інституційної еволюції його традиційних економічних 

форм та їх заміщенні інноваційними формами економічної взаємодії, а також 

висновок про багаторівневість інституту соціального капіталу та необхідність 

його дослідження на мікро- (сім’я, етнічна група, професійна спільнота тощо), 

мезо- (територіальна громада) та макрорівнях (громадянське суспільство). 

Макроекономічна та суспільна ефективність функціонування інституційних 

форм реалізації горизонтального соціального капіталу значною мірою залежить 

від характеру їх взаємодії з державними інституціями та рівня довіри до них. 

Високий рівень довіри до влади зумовлює більш системні комунікації та 

розбудову сильних вертикальних зв’язків між мережевими структурами  

громадянського суспільства та ієрархічними структурами державного 

управління, на основі яких формується вертикальний соціальний капітал. 

Обґрунтовано, що за критерієм оптимальності для державного управління більш 

ефективним є вертикальний, тоді як для суспільної взаємодії – горизонтальний 

соціальний капітал. Розкрито взаємовплив розвитку горизонтального й 

вертикального соціальних капіталів, між якими виникають відцентрові та 

доцентрові сили, унаслідок чого в ієрархічних структурах можуть поширюватися 

принципи відкритості, прозорості, підзвітності, притаманні горизонтальним 

мережевим структурам, а в горизонтальних – навпаки – ієрархії, закритості тощо. 

Встановлено, що найбільш дискусійним методологічним підходом у сфері 

економічного аналізу інституту соціального капіталу є вимірювання 

економічного потенціалу його складових та зумовлених ним економічних 

ефектів. Спираючись на теоретичні дослідження вітчизняних, іноземних 

науковців та емпіричний досвід використання різних методик оцінювання рівня 

соціального капіталу в процесі розроблення економічної політики в країнах, які 

започаткували його вимірювання на практиці (Австралії, Великій Британії, 

Канаді, Новій Зеландії), систематизовано найбільш релевантні інструменти 

оцінювання та індикатори впливу соціального капіталу на економічний 

розвиток, що ґрунтуються на кількісно-якісному вимірюванні економічного 

потенціалу складових інституту соціального капіталу та економічних ефектів, 

які вони створюють, а саме: 1) рівні міжособистісної, загальної, інституційної 

довіри (на основі методології Всесвітнього дослідження цінностей (WVS), 

Дослідження європейських цінностей (EVS), Барометра довіри Едельмана, 

міжнародних індексів глобальної конкурентоспроможності, процвітання та ін.); 
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2) масштаб, щільність, якість розвитку мереж через аналіз соціальної (розвиток 

сімейних зв’язків, добросусідства, соціальної ізоляції, розподіл вільного часу, 

участь у профспілках та інших організаціях тощо) та громадянської (активність 

у партіях, голосуванні, кількість громадських організацій, петицій тощо) участі 

(на основі методології досліджень Інституту Ґеллапа, Євробарометра, 

міжнародних індексів соціального розвитку, благодійності, якості життя, щастя, 

стабільності громадянського суспільства та ін.); 3) характеру, рівня поширення 

соціальних норм і цінностей через оцінювання вкорінених продуктивних 

(особистої відповідальності, толерантності, патріотизму, кооперації, 

взаємодопомоги, солідарності тощо) та деструктивних (соціальної девіантності, 

нігілізму, патерналізму, хабарництва тощо) соціальних норм. Такий аналіз 

дозволив визначити слабкі (weaknesses) і сильні (strengths) сторони, потенційні 

можливості (opportunities) й загрози (threats) використання інституту 

соціального капіталу як економічного ресурсу, особливості поведінкових та 

економічних ефектів, які виникають унаслідок їх розвитку, та сприяти 

виробленню відповідної економічної політики, спрямованої на блокування 

негативних і посилення позитивних впливів на розбудову соціального капіталу. 

Розвинуто методологічні засади оцінювання економічного потенціалу інституту 

соціального капіталу за допомогою аналізу взаємозв’язку між його складовими 

та динамікою створення суб’єктів підприємницької діяльності, ВВП на душу 

населення, структурою поточних видатків державного бюджету, обсягом 

інвестицій тощо. Запропонований підхід дозволив виявити інституційні 

перешкоди для розвитку національної економіки та визначити складові 

соціального капіталу, які варто мультиплікувати в соціумі. 

З метою оцінювання рівня розвитку та ефективності використання 

інституту соціального капіталу в національній економіці конкретизовано основні 

функції та параметри вимірювання соціального капіталу, зокрема, до його 

функцій віднесено забезпечення відтворення людського капіталу, симетричного 

доступу до ресурсів, розширення економічної свободи й форм економічної 

активності суб’єктів господарювання, підвищення якості соціального контролю 

за діяльністю державних інституцій, консолідацію населення та ін. Параметрами 

його економічної ефективності визначено скорочення трансакційних витрат, 

оптимізацію використання ресурсів, появу нових економічних можливостей і 

форм економічної активності, підвищення ефективності державних інститутів, 

що дозволяють оцінити економічний потенціал інституту соціального капіталу 

та визначити його вплив на економічний розвиток. 

У другому розділі – “Детермінанти та тенденції розвитку інституту 

соціального капіталу в глобальній та національній економіках” – розкрито 

чинники, сучасний стан, динаміку розвитку, особливості деформації інституту 

соціального капіталу та її наслідки для економіки України в контексті 

глобальних трансформацій. 

За допомогою PEST-аналізу класифіковано детермінанти, які обумовлюють 

специфіку формування інституту соціального капіталу в глобальній і 

національній економіках (табл. 1).  
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Таблиця 1 

Детермінанти розвитку інституту соціального капіталу 

 

P (political)  

політичні  

E (economic) 

економічні  

 зменшення авторитету державних 

інституцій 

 зростання політичного популізму 

 диверсифікація форм боротьби за сфери 

впливу 

 пришвидшення темпів урбанізації 

 зростання розриву в доходах населення 

 формування професійних груп і посилення 

їх впливу на зміну соціальної структури 

суспільства 

S (social)  

соціальні  

T (technological)  

технологічні  

 зростання чисельності населення 

 флоридизація населення 

 підвищення рівня освіти 

 посилення міграційних процесів 

 діджиталізація всіх суспільних процесів  

 поява підривних технологій 

 розвиток нових засобів комунікації та 

віртуальних соціальних мереж  

Джерело: складено автором.  
 

Встановлено, що в історичній ретроспективі до стимулювальних чинників 

розвитку інституту соціального капіталу належать зростання чисельності 

населення, зміна соціальної структури за професійною ознакою, підвищення 

рівня освіти, розвиток нових технологій і засобів комунікації. Національна 

особливість полягає в тому, що важливою детермінантою розвитку інституту 

соціального капіталу також є традиційна господарська культура кооперації, що 

обумовила відсутність ментальних бар’єрів для поширення різних економічних 

форм реалізації соціального капіталу в українському суспільстві. 

Визначено, що традиційними для українського суспільства формами 

реалізації економічного потенціалу інституту соціального капіталу в різні 

історичні часи були толока, цехова організація виробництва, релігійні братства, 

колгоспи, професійні спілки, кооперація тощо, інституційно-еволюційний аналіз 

яких дозволив розкрити закономірність розвитку інституту соціального капіталу, 

що полягає у посиленні його впливу на економічний розвиток. 

Застосування компаративного аналізу для дослідження сучасного стану та 

динаміки розвитку складових інституту соціального капіталу в глобальній і 

національній економіках дозволило виявити, що спільним трендом для обох 

рівнів є зниження загальної довіри, довіри до влади, участі у формальних 

мережах (насамперед молоді як агентів змін), поширення непродуктивних, з 

економічного погляду, соціальних норм і цінностей (зокрема, політичних та 

економічних форм нігілізму, абсентеїзму, патерналізму) тощо. Як видно з рис. 1, 

де показано динаміку позицій окремих країн Центрально-Східної Європи у 

міжнародному рейтингу за даними субіндексу “соціальний капітал” Індексу 

процвітання в 2007–2018 рр. (де позиція ближча до 1 відповідає вищому рівню 

розвитку соціального капіталу), за цим показником Україна відстає від інших 

держав. 
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Рис. 1. Динаміка розвитку соціального капіталу в окремих країнах 

Центрально-Східної Європи (2007–2018 рр.) 

 

Джерело: побудовано автором за даними Індексу процвітання  
 

Встановлено, що в глобальній економіці стримувальними чинниками 

розвитку економічно ефективного інституту соціального капіталу є зростання 

розриву в доходах населення, зменшення чисельності середнього класу, високий 

рівень безробіття (насамперед молодіжного), посилення міграційних процесів 

тощо. У національній економіці, окрім аналогічних загальносвітовим, 

деформацію (ерозію) соціального капіталу також зумовлюють такі чинники: 

інституційні патерни радянського минулого (добровільно-примусове створення 

формальних об’єднань, наприклад, професійних спілок; обмеження довіри 

колом найближчих осіб; патерналізм; поширення відносин блату тощо), значна 

нерівномірність доступу до ресурсів, високий рівень монополізації економіки, 

неефективне функціонування соціальних ліфтів, відсутність об’єднавчих 

цінностей і консенсусу тощо, економічними наслідками яких визначено 

зростання трансакційних витрат, пригнічення інновацій, асиметричний і 

несправедливий розподіл ресурсів та ін., що зрештою знижує ефективність 

економічних і суспільних процесів. На прикладі національної економіки 

розкрито процес деформації інституту соціального капіталу, унаслідок чого 

учасники закритих мереж отримують клубні блага за рахунок інших 

економічних агентів та генерується стійка система негативних екстерналій. 

Обґрунтовано, що ерозії піддається переважно закритий, а не відкритий 

соціальний капітал. Виявлено, що національна специфіка деформації інституту 

соціального капіталу полягає в поширенні таких нетипових для західної 

культури соціальних норм як: непотизм, фрірайдерство та низове хабарництво. 

Непотизм або корупційний фаворитизм полягає в зловживанні родинними 

зв’язками та знайомствами, що обумовлює сталий конфлікт інтересів, створює 

підвалини для формування порядку обмеженого доступу, поширення соціальних 

норм опортунізму, що в підсумку знижує ефективність економічного розвитку. 

Крім того, базовим блокатором розвитку конкурентного ринку, що формується в 

межах закритого соціального капіталу, є асиметрія інформації, оскільки 

керівники, власники бізнесу, державні чиновники, володіючи доступом до 

ресурсів і розподіляючи блага всередині закритих груп ринкових еліт, 
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унеможливлюють доступ до інформації та ринкових можливостей широкому 

колу економічних агентів.  

Обґрунтовано, що найбільш деструктивними чинниками для розбудови 

економічно ефективного інституту соціального капіталу є поширення бідності та 

поглиблення нерівномірності в розподілі доходів, які спричиняють обмеження 

економічної, соціальної свободи та соціально-економічного залучення суб’єктів 

господарювання, ускладнюють функціонування соціальних ліфтів, створюють 

бар’єри доступу до ресурсів та сповільнюють економічний розвиток загалом. 

Встановлено, що під впливом таких чинників виникає каузальний зв’язок 

економічної нерівності-недовіри-корупції, що формує стійку неефективну 

рівновагу в суспільстві – інституційну петлю економічної нерівності. Цю 

проблему складно подолати в короткостроковому періоді. 

Узагальнення детермінант, які стимулюють чи стримують розвиток 

економічно ефективного інституту соціального капіталу, дає підстави для 

висновку, що в національній економіці соціальний капітал перетворюється на 

переважно екстрактивний інститут, який обумовлює зниження рівня його 

економічної віддачі в процесі економічного кругообігу. Виокремлення вище 

зазначених чинників дозволило визначити необхідні умови для розкриття 

економічного потенціалу інституту соціального капіталу та пріоритетні напрями 

економічної політики з метою розроблення компенсаторних механізмів проявів 

негативних флуктуацій у розвитку інституту соціального капіталу.  

У третьому розділі – “Зміна ролі та диверсифікація форм реалізації 

інституту соціального капіталу в умовах становлення інформаційно-

мережевої економіки” – виявлено та охарактеризовано особливості формування 

нової якості інституту соціального капіталу, його інноваційні форми реалізації в 

умовах інформаційно-мережевої економіки та їх вплив на ринок ресурсів. 

Встановлено, що на межі ХХ–ХХІ ст. детермінантами зміни інституту 

соціального капіталу стали посилення процесів глокалізації, стрімке поширення 

інноваційних технологій, цифровізація економіки. Обґрунтовано, що 

експонентне поширення інтернет-технологій та софтизація інноваційної 

інфраструктури, які супроводжуються розвитком віртуальних спільнот, 

соціальних сервісів, активним використанням мобільних пристроїв і застосунків 

в економічних процесах, стали каталізатором створення мережевого суспільства, 

інформаційно-мережевої економіки та обумовили модернізацію інституту 

соціального капіталу, що знайшло відображення в зміцненні горизонтальних 

зв’язків на противагу вертикальним, посиленні мережевої взаємодії, розширенні 

“радіусу” довіри. Означені трансформації оприявнили нові якості та економічні 

форми реалізації інституту соціального капіталу та заклали передумови для 

розвитку економіки спільного користування ресурсами. Виявлено, що 

поштовхом для розвитку економіки спільного користування стала глобальна 

економічна криза 2007–2009 рр., що актуалізувала проблему ощадливого та 

ефективного використання обмежених ресурсів і необхідність перегляду 

традиційної інертної до соціальних та екологічних наслідків моделі 

економічного розвитку. Перелік чинників розвитку економіки спільного 
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користування, визначений Р. Ботсман і Р. Роджерсом (глобальна економічна 

криза, екологічні проблеми, відродження довіри до незнайомих людей, поява 

пірингових (від англ. peer-to-peer – рівний – рівному, тобто на засадах 

рівноправності учасників, які взаємодіють між собою без посередництва інших 

агентів) соціальних мереж) доповнений такими як: 1) експонентний розвиток 

інформаційних технологій, що змінюють форми, характер економічного обміну 

та платіжних систем, 2) зростання рівня мобільності населення (унаслідок чого 

цінність засобів комунікації часто є вищою за володіння рухомим чи нерухомим 

майном), 3) зміна соціальних стандартів і цінностей суспільства тощо. Під 

впливом таких чинників упродовж останніх десяти років з’явилися нові та 

відродилися забуті практики спільного використання ресурсів – економічні 

форми реалізації інституту соціального капіталу, що через значний масштаб та 

рівень впливу на економіку й суспільство отримали назву економіка спільного 

користування, спільної участі або шерінгова (від англ. sharing – обмін) 

економіка.  

Типологізовано та охарактеризовано такі інноваційні (шерінгові) форми 

реалізації соціального капіталу, як: 1) шерінг транспортних послуг (райдшерінг, 

каршерінг, байкшерінг, кікшерінг та ін.), 2) шерінг житла (колівінг), 3) шерінг 

побутових і професійних послуг, 4) краудсорсинг, що передбачає концентрацію 

та централізацію розрізнених ресурсів (трудових, інтелектуальних, фінансових) 

за допомогою інформаційно-мережевих технологій задля підвищення 

ефективності економічних процесів.  

Обґрунтовано доцільність дослідження шерінгових підприємств не лише як 

нової економічної форми реалізації інституту соціального капіталу, а й 

інноваційної бізнес-моделі, що уможливлює включення раніше незадіяних 

ресурсів в економічний кругообіг за допомогою використання інформаційно-

цифрових технологій. Такі підприємницькі моделі мають істотні конкурентні 

переваги й вищу економічну ефективність порівняно з традиційними бізнес-

моделями внаслідок інноваційності, мобільності та за рівнем ринкової 

капіталізації часто перевищують вартість компаній конкурентів, які мають значно 

більший досвід діяльності на відповідних ринках. Доведено, що шерінгові 

підприємства уже зумовили “творче руйнування” багатьох форм традиційного 

бізнесу, що підштовхує класичні компанії з ієрархічною структурою до змін. Це 

дозволило зробити висновки, що під впливом модернізації інституту соціального 

капіталу в умовах становлення інформаційно-мережевої економіки відбувається 

трансформація інституту підприємництва, що виявляється в таких трендах, як: 

діджиталізація, мереживізація, децентралізація тощо. 

Однією з найбільших переваг шерінгових компаній є можливість 

соціального контролю за ефективністю використання спільних ресурсів та 

діяльності суб’єктів господарювання. За допомогою мобільних застосунків 

пасажири й водії, гості та господарі, послугонадавачі та послугоотримувачі 

взаємно оцінюють роботу один одного, що позитивно впливає, як на рівень 

наданих послуг, так і на процес справедливого й конкурентного ціноутворення. 

Під час шерінгових трансакцій учасники економічної взаємодії, як правило, 
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діють більш відповідально, оскільки їхню поведінку оцінює інша сторона, і це 

впливає на їхню можливість послуговуватися цим сервісом надалі. У такий 

спосіб транспарентність бізнесу та онлайн-довіра сприяють зміцненню 

відповідальності учасників трансакції та оптимізують економічну взаємодію. 

Отже, економіка спільного користування формує дієві механізми економії, 

оптимального використання й збільшення алокаційної ефективності ресурсів, 

підвищує якість товарів та послуг, забезпечує конкурентне ціноутворення на 

ринку тощо. Водночас, формуючи продуктивні суспільні цінності, позитивно 

впливаючи на відновлення загальної довіри, розбудову нових соціальних мереж, 

спроможних створювати нову економічну та соціальну цінність, економіка 

спільної участі сприяє розвитку інституту соціального капіталу й підвищенню 

його економічного потенціалу. 

В умовах становлення інформаційно-мережевої економіки дедалі більше 

поширюється інноваційна форма реалізації соціального капіталу – краудсорсинг. 

У широкому трактуванні краудсорсинг передбачає формування мережевих 

зв’язків між економічними агентами для спільного використання ресурсів і 

вирішення певних комерційних та суспільних завдань. Так, за допомогою 

краудсорсингу були створені такі інформаційні продукти як: операційна система 

Linux, веб-сервер Apache, веб-браузер Firefox, Wikipedia та ін. На сьогодні 

розрізняють такі форми краудсорсингу: краудконкурс, краудкооперація, 

краудконтент, краудфандинг, краудопитування, які активно використовують 

підприємства, а з недавнього часу – державні інституції.   

Встановлено, що розвиток краудсорсингу створює сприятливе середовище 

для оптимізації бізнес-процесів та підвищення ефективності економічного 

розвитку завдяки: 1) формуванню меритократичної моделі управління, що 

залучає в економіку найбільш мотивованих, відповідальних, фахово 

підготовлених економічних агентів; безперешкодній реалізації економічної 

активності населення, оскільки соціальні, професійні чи географічні бар’єри для 

участі в таких проєктах усуваються; 2) мобілізації креативного потенціалу 

широких верств економічних агентів, що є основою для створення інноваційних 

продуктів, а, відтак, і чинником інноваційного розвитку економіки; 

3) налагодженню співпраці між компаніями та клієнтами, оскільки всі 

економічні агенти беруть участь у розробленні та створенні значущих для них 

товарів тощо. Водночас краудсорсинг створює умови для демократизації 

виробництва, розподілу доходів та є важливим механізмом реалізації 

економічного потенціалу окремих індивідів та соціального капіталу суспільства 

загалом. Доведено, що краудсорсинг є інструментом трансформації ринку праці, 

зумовлюючи зростання цифрової зайнятості, виникнення нових професій 

(адміністратор соціальних мереж, web-аналітик, візуалізатор, креативний 

дизайнер тощо), а також призводить до розвитку прекаріату, збільшення 

структурного безробіття, зменшення оплати праці тощо. 

У глобальній економіці однією з найбільш поширених форм краудсорсингу 

є краудфандинг, який передбачає колективне фінансування проєктів та створює 

альтернативні механізми інвестування бізнесу. Завдяки зниженню бар’єрів входу 
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на ринок та здешевленню кредитних ресурсів він сприяє підвищенню 

капіталізації, конкурентоспроможності підприємницьких структур і 

національної економіки загалом. Встановлено, що краудфандинг є одним із 

найбільш перспективних напрямів фінансування малого бізнесу та стартапів, що 

за своїми обсягами випередив фінансування т. зв. “бізнес-ангелів”.  

Шерінгові платформи як інноваційні економічні форми реалізації 

соціального капіталу створюють не лише для продажу товарів та пошуку 

ресурсів, а й надання побутових і професійних послуг, спільних покупок товарів, 

споживання інформаційних продуктів, а також для нових освітніх моделей, які 

дозволяють швидко та якісно підвищити рівень людського капіталу економічних 

агентів тощо. Доведено, що економічними ефектами поширення шерінгових 

форм реалізації соціального капіталу є такі: 1) включення в економічний 

кругообіг раніше незадіяних матеріальних і нематеріальних ресурсів, 

2) спрощення економічних трансакцій за допомогою онлайн-сервісів і цифрових 

платформ, 3) скорочення трансакційних витрат, 4) децентралізація управління, 

5) підвищення рівня соціального залучення за допомогою використання 

пірингових мереж тощо.  

В Україні шерінгові форми реалізації соціального капіталу з’явилися після 

2007–2008 рр., проте активного розвитку набули після 2014–2015 рр. Як і загалом 

у світі, найбільш поширеними серед них є райдшерінг, колівінг, краудфандинг. 

Встановлено, що завдяки їх розповсюдженню трансформуються не лише ринки 

транспортних і туристичних послуг, а й змінюються моделі економічної 

поведінки та соціальної взаємодії усіх суб’єктів господарювання в національній 

економіці. Водночас в Україні також активно розвиваються шерінгова модель 

економіки у сфері спільного споживання знань (Preply, Prometheus), міжнародні 

(TaskRabbit, Upwork) і локальні (Kabanchik.ua) шерінгові платформи обміну 

іншими сервісними послугами та компетентностями. Сервісні платформи 

сприяють активізації розвитку підприємництва та урізноманітненню його 

організаційних форм завдяки оптимізації логістичних процесів, зниженню рівня 

трансакційних витрат на пошук інформації, поєднанню послугонадавачів та 

послугоотримувачів, підвищенню якості продуктів та послуг тощо.  

Обґрунтовано, що наразі під впливом цифровізації економіки відбувається 

трансформація й витіснення традиційних для українського історичного 

контексту економічних форм реалізації соціального капіталу та розвиток на 

засадах шерінгової економіки його інноваційних форм, що зумовлює значні 

зміни в базисних економічних інститутах, зокрема: 1) у власності – зростання 

ролі сумісно-розділеної власності в економічних відносинах, спрощення доступу 

до використання об’єктів приватної власності як ринкового ресурсу, зростання 

значення прав користування в пучку прав власності, 2) у доходах – зростання 

частки первинних доходів, зменшення ролі держави у відносинах розподілу, 

розвиток альтернативних форм економічної активності як джерел додаткового 

доходу, 3) в управлінні – мереживізація, децентралізація, поширення 

використання краудсорсингових інструментів, зростання ролі соціального 

контролю в економічних процесах тощо. Доведено, що закономірністю розвитку 
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інституту соціального капіталу в умовах інформаційно-мережевої трансформації 

економіки є зростання його впливу на економічний розвиток. 

У четвертому розділі – “Вплив інституту соціального капіталу на 

економічний розвиток на мікро-, мезо- та макрорівнях в умовах 

інформаційно-мережевої економіки” – розкрито характер впливу складових і 

різних типів інституту соціального капіталу на економічний розвиток України, 

визначено особливості трансформації підприємництва, системи державного 

управління та місцевого економічного розвитку України внаслідок модернізації 

соціального капіталу в умовах становлення інформаційно-мережевої економіки.  

З метою оцінювання впливу інституту соціального капіталу на економічний 

розвиток України досліджено причинно-наслідкову залежність між рівнем 

розвитку його складових та динамікою макроекономічних показників і 

показників підприємницької діяльності в національній економіці. За допомогою 

аналізу цивілізаційних карт Р. Інґлгарта виявлено взаємозв’язок між 

домінантними в суспільстві соціальними нормами (зокрема, цінностями 

самовираження чи самовиживання) та динамікою ВВП на душу населення. 

Встановлено, що ще в 90-х роках ХХ ст. – на початку посткомуністичних 

перетворень – рівень цінностей самовираження у населення більшості держав 

Центрально-Східної Європи був значно вищим за Україну, що, серед іншого, 

зумовило більшу ефективність соціально-економічних і суспільно-політичних  

реформ у цих країнах. Це одна з істотних причин того, що Україна, маючи один 

із найбільших ресурсних потенціалів економічного розвитку серед республік 

СРСР, розвивалася повільнішими темпами, значно відставши за соціально-

економічними показниками від Польщі, Угорщини та Чеської Республіки.   

Залежно від характеру домінантних соціальних норм у різних суспільствах 

цивілізаційну карту Р. Інґлгарта умовно можна поділити на чотири сектори, 

кожному з яких відповідає певний рівень ВВП на душу населення. На основі 

аналізу даних Всесвітнього дослідження цінностей встановлено, що Україна 

поряд із Білоруссю, Болгарією, Молдовою, Російською Федерацією та Румунією 

опинилася в другому секторі цивілізаційної карти Р. Інґлгарта, для країн якого 

характерні відносно невисокі показники поширення цінностей самовираження та 

ВВП на душу населення в межах 2000–5000 дол. США. Сьогодні Україна 

перебуває в секторі, який суттєво віддалений від найбільш успішних економік 

світу, що, на нашу думку, вимагає нівелювання впливу деструктивних та 

укорінення продуктивних, з точки зору соціально-економічного розвитку, 

соціальних норм. У зв’язку з цим, згідно із підходом Ш. Шварца, вбачаємо 

необхідність культивування в українському соціумі цінностей самоствердження 

та відкритості до змін як фундаменту для укорінення соціальної норми 

самовираження та стимулювання розвитку проактивної економічної поведінки.  

На підставі аналізу даних Глобального індексу інновацій та Індексу 

процвітання встановлено, що причиною того, що більшість національних 

економік країн Центрально-Східної Європи, зокрема й України, недостатньо 

використовує свій інноваційний потенціал, є низький рівень толерантності й 

солідарності в суспільстві, які за концепцією трьох “Т” економічного розвитку 
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Р. Флориди (що передбачає розвиток технологій, таланту, толерантності як 

ключових чинників суспільного добробуту) є обов’язковою передумовою 

ефективного господарювання. Водночас доведено, що поширення соціальних 

норм патерналізму та хабарництва в національній економіці обумовлює 

зростання трансакційних витрат, погіршення умов алокації ресурсів, що 

призводить до зростання поточних витрат державного бюджету та зростання 

рівня тіньової економіки в Україні. 

Підвищення економічної віддачі соціальних норм як складової інституту 

соціального капіталу та ресурсу національної економіки потребує укорінення та 

поширення продуктивних, з економічної точки зору, соціальних цінностей та 

обмеження деструктивного впливу деформуючих – за допомогою освіти, засобів 

масової інформації, сигнальної політики державної влади, що заохочує розвиток 

відповідних соціальних норм у національній економіці (зокрема, особистої 

відповідальності, толерантності, солідарності, норм кооперації та 

взаємодопомоги тощо). Обґрунтовано, що кожна соціальна норма зумовлює 

формування поведінкових моделей економічних агентів та відповідні наслідки 

для економічного розвитку країни (табл. 2). 

Таблиця 2 

Поведінкові та економічні ефекти соціальних норм 

 

Соціальна норма Поведінковий ефект Економічний ефект 

Солідарність Готовність 

кооперуватися в 

широких групах 

Збільшення обсягу внутрішнього 

інвестування 

Скорочення видатків державного 

бюджету на правоохоронну систему й 

національну оборону 

Толерантність 
Збільшення кількості впроваджених 

інноваційних проєктів 

Особиста 

відповідальність 

Економічно активна 

поведінка 

Збільшення чисельності суб’єктів 

підприємницької діяльності 

Патерналізм Утриманство 
Зростання частки поточних видатків у 

структурі державного бюджету 

Хабарництво 
Рентоорієнтована 

поведінка 
Зростання трансакційних витрат 

Джерело: складено автором. 
 

З’ясовано, що низький рівень інституційної довіри до органів державної 

влади в українському суспільстві зумовлює недостатню громадську підтримку 

реформування та неефективну економічну політику. 

Обґрунтовано наявність взаємозалежності між рівнем довіри та кількістю й 

величиною підприємств. Виявлено, що в 2014–2016 рр. в Україні військова 

небезпека, стагнація економіки та соціальна криза стали мобілізаційними 

чинниками соціального згуртування населення. З одного боку, це допомогло 

створити альтернативні державним механізми для забезпечення армії, 

переселенців, підтримки ветеранів війни через розвиток соціального 

підприємництва, благодійності, самооподаткування, переорієнтацію бізнесу на 
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задоволення нагальних соціальних потреб. З іншого – стало стимулом для 

розвитку малого підприємництва. За даними Державної служби статистики 

України, після 2010 р. найбільший стрибок у динаміці зростання чисельності 

суб’єктів господарювання спостерігався з 2014 р., що виявилось у збільшенні 

передовсім чисельності малого підприємництва та мікропідприємництва, 

заснованого вимушено переміщеними особами, які прагнули ресоціалізуватися 

та отримати стабільний дохід у нових місцях проживання. Крім того, значний 

прошарок засновників нових підприємницьких структур становили волонтери, 

що в процесі участі у волонтерському русі отримали досвід швидкого 

нагромадження ресурсів, організації та управління командами, взаємодії з 

людьми, який був використаний для створення власної підприємницької справи. 

Попри поширене уявлення про те, що активізація розвитку малих підприємств 

свідчить про домінування індивідуалістських соціальних норм та невисокий 

рівень довіри в суспільстві, на нашу думку, практика 2014–2016 рр., навпаки, 

підтвердила посилення згуртування суспільства та готовність громадян брати на 

себе особисту відповідальність за вирішення тих чи інших суспільних проблем. 

Водночас виявлено, що недостатні рівні загальної та інституційної довіри в 

українському суспільстві гальмують розвиток сімейного бізнесу, обмежують 

можливості залучення в грошовий обіг переказів мігрантів та фінансових ресурсів 

для стартапів, що загалом свідчить про недовикористання економічного потенціалу 

закритого горизонтального соціального капіталу окремих груп. Крім того, на 

відміну від загальносвітової традиції, поширення в українському соціумі таких 

деструктивних соціальних норм як кумівство, лобізм, непотизм, сприяє розвитку 

закритих груп і через асиметрію інформації унеможливлює рівний доступ до 

ресурсів і ринкових можливостей для всіх економічних агентів, унаслідок чого в 

Україні сформувалося радше негативне ставлення до сімейного бізнесу, який 

сприймається суспільством як уособлення кланових олігархічних структур, що 

мають значні привілеї й преференції порівняно зі “звичайним” бізнесом.  

Встановлено взаємозалежність між масштабом, щільністю, якістю  

соціальних мереж та економічним розвитком. З одного боку, виявлено, що для 

національної економіки характерна незначна участь громадян України у 

формальних мережах, що має негативні економічні наслідки. Для оцінювання 

економічного ефекту розвитку формальних мереж в Україні, наприклад, 

профспілок як традиційної економічної форми реалізації інституту соціального 

капіталу, було зіставлено щільність профспілок та позицію країн в рейтингу 

глобальної конкурентоспроможності, що дозволило виявити більший вплив 

“щільності” профспілок на Індекс глобальної конкурентоспроможності та 

відповідно економічний розвиток. Водночас з’ясовано, що, попри те, що українці 

є неактивними у формальних мережах, вони беруть активну участь у 

неформальних інтернет-мережах: за останні роки соціальні мережі 

еволюціонували від простого майданчика для спілкування до інструменту 

вирішення важливих соціально-економічних проблем, що створило нові 

економічні можливості на основі кооперування ресурсів та зусиль раніше 

розрізнених суб’єктів господарювання.   
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Обґрунтовано, що в Україні військова небезпека 2013–2014 рр. активувала 

економічний потенціал інституту соціального капіталу та спричинила ефект 

витіснення й заміщення державних інститутів у тих сферах, де вони виявилися 

неефективними. Така конкуренція з боку інституту соціального капіталу 

зумовила трансформацію наявних державних інститутів у бік удосконалення 

їхніх сервісних функцій, що проявилося у розвитку електронного врядування, що 

сприяє підвищенню ефективності, відкритості, прозорості діяльності державних 

інституцій та формуванню нового типу інституту держави, орієнтованого на 

задоволення потреб своїх громадян. Водночас розвиток системи е-врядування, 

що передбачає розбудову мережевих структур, посилення моральної 

відповідальності державних службовців та прозорості ухвалення рішень, 

наштовхнувся на обмеження у вигляді неготовності урядових структур до таких 

трансформацій. Попри це виявлено, що в Україні під впливом модернізації 

інституту соціального капіталу намітилися позитивні зміни в державному 

регулюванні економіки: поглиблення децентралізації, дебюрократизація, 

розширення кола осіб, залучених до процесу управління, активізація 

використання інструментів краудсорсингу тощо. 

Зміна ролі та організаційних форм соціального капіталу впродовж останніх 

років відбулася під значним впливом активізації взаємодії між громадськими 

горизонтальними та урядовими вертикальними структурами. Результатом 

співпраці ієрархічних і горизонтальних організаційних структур стало поступове 

підвищення рівня відкритості вертикальних організацій, що позитивно 

позначилося на рівні інвестиційної привабливості національної економіки та 

результативності економічного розвитку. Виявлено, що ризиком взаємодії між 

горизонтальними та вертикальними структурами є те, що перші можуть опинитися 

в “силовому полі” ієрархічних владних структур і зазнати ціннісної трансформації. 

Державний сектор як вертикальна ієрархічна структура часто не враховує 

особливості місцевих інститутів, а відповідно має обмежені можливості щодо 

мобілізації потенціалу соціального капіталу агентів територіальної громади для 

вирішення ключових проблем економічного розвитку на місцях, що відповідно 

сповільнює розвиток національної економіки загалом. У зв’язку з цим 

модернізація інституту соціального капіталу, яка пришвидшила 

децентралізаційні процеси та розширила можливості впливу мешканців громад 

на державні й місцеві інституції, здатна мотивувати до посилення комунікації та 

співпраці між економічними агентами, що зумовлює ефективне залучення 

потенціалу місцевого соціального капіталу та посилення місцевих конкурентних 

переваг. Порівняно з нереформованими громадами об’єднані територіальні 

громади часто мають більший потенціал горизонтального соціального капіталу 

(що ґрунтується на розвиненій горизонтальній взаємодії членів громади) та 

водночас відбувається значний приріст потенціалу вертикального соціального 

капіталу, оскільки мешканці об’єднаних територіальних громад мають прямі та 

ефективні інструменти суспільного контролю за діями місцевих владних 

інституцій та беруть активнішу безпосередню участь у процесі ухвалення 

рішень. Отже, децентралізаційна реформа, яка від самого початку 
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супроводжувалася найбільшою суспільною підтримкою й довірою, сприяє 

посиленню взаємодії між горизонтальним та вертикальним соціальними 

капіталами, а також соціальним капіталом територіальних громад та суспільства 

загалом, що обумовлює зменшення суперечностей між центром і регіонами та 

зміцнення основ унітарної держави. На підставі вище зазначеного узагальнено, 

що найбільший потенціал для економічних перетворень має відкритий 

горизонтальний і вертикальний соціальні капітали, зміни в яких зумовлюють 

позитивні економічні ефекти на мікро-, мезо- та макрорівнях. 

У п’ятому розділі – “Напрями та механізми розбудови соціального 

капіталу як інституту інклюзивного економічного розвитку в Україні” – 

обґрунтовано роль громадянського суспільства, бізнесу, державних інституцій 

та місцевого самоврядування в розбудові інституту соціального капіталу з метою 

забезпечення суспільного консенсусу та інклюзивного економічного розвитку в 

Україні.  

На основі результатів оцінювання рівня розвитку соціального капіталу в 

національній економіці обґрунтовано необхідність його підвищення для 

забезпечення суспільного добробуту та економічного процвітання. З огляду на 

те, що основними суб’єктами формування відкритого горизонтального й 

вертикального соціальних капіталів у національній економіці є громадянське 

суспільство, бізнес, органи державної влади та місцеве самоврядування, 

встановлено, що всі вони мають брати участь як рівноправні партнери в 

забезпеченні інклюзивного економічного розвитку (на засадах консенсусно-

інклюзивної моделі економічного розвитку, що передбачає широке залучення 

громадян до процесу ухвалення рішень, економічної діяльності, рівність 

можливостей у доступі до ринків, справедливий розподіл доходів та узгодження 

позицій всіх суспільних гравців).  

Ключова роль у налагодженні суспільного діалогу між приватним і 

державним секторами задля вироблення консенсусної позиції, обміну правами та 

узгодження економічних інтересів різних суб’єктів господарювання належить 

громадянському суспільству. У 2013–2014 рр. громадянське суспільство, 

консолідувавшись і зміцнивши горизонтальний соціальний капітал, чітко 

окреслило свої вимоги та стало повноцінним суб’єктом соціального діалогу 

поряд із державою та приватним сектором. У цей час переформатування 

суспільного договору було обумовлене збільшенням кількості й чисельності 

груп, об’єднаних ідеями солідарності та євроінтеграції України тощо. Виявлено, 

що під тиском згуртованого на основі спільних цінностей громадянського 

суспільства було ухвалено політичні рішення, які не лише істотно 

демократизували механізми вирішення важливих суспільних проблем, а й мали 

значущі економічні наслідки, серед яких – залучення волонтерів до роботи в 

органах державної влади, створення електронних порталів державних послуг, 

декларування доходів і майна державних чиновників тощо. Значний 

економічний ефект від зростання ролі соціального контролю з боку громадських 

організацій було отримано завдяки діяльності платформи публічних закупівель 

ProZorro, що активно впливає на формування конкурентного середовища, 
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обмеження монополізму та мінімізує можливості для корупції. Непрямим 

наслідком функціонування ProZorro також стали подальша розбудова 

горизонтального й вертикального соціальних капіталів та поступове відновлення 

довіри між основними стейкхолдерами у сфері державних закупівель. Завдяки 

ProZorro як моделі партнерської взаємодії громадськості, бізнесу та держави 

також покращився міжнародний імідж країни. 

Водночас громадянське суспільство з потужним інститутом соціального 

капіталу має здатність виявляти негативні зовнішні екстерналії і за допомогою 

механізму адвокації виносити важливі питання на порядок денний владних 

структур. У різний час в Україні громадські активісти ставили на порядок денний 

проблеми обмеження споживання товарів, вироблених на території Російської 

Федерації, незаконного видобутку бурштину, вирубки лісів, утилізації сміття тощо.  

Узагальнено основні ризики розбудови інституту соціального капіталу 

громадянським суспільством, а саме: з одного боку, громадянське суспільство в 

Україні є недостатньо зрілим, тому існує ризик трансформації окремих 

громадських організацій у т. зв. перерозподільні групи, які здійснюють 

адвокацію не суспільних, а інтересів закритих малих груп економічних агентів. 

З іншого, державні інституції періодично роблять спроби взяти під контроль 

громадські організації. Зокрема, державними кроками в цьому напрямі були 

формальне зобов’язання декларування доходів і майна громадських активістів, 

оподаткування волонтерської діяльності чи благодійної допомоги тощо. Через 

такі формальні правила окремі громадські організації можуть опинитися в 

позиції делегалізації, що дуже небезпечно для громадянського суспільства та 

відповідно розбудови інституту соціального капіталу. 

З метою підвищення ролі громадянського суспільства в зміцненні 

соціального капіталу як інституту інклюзивного економічного розвитку 

необхідно диверсифікувати та розширювати канали соціального залучення та 

згуртування суспільства через розвиток професійних мереж (у тому числі 

модернізованих за європейськими стандартами профспілок), закладів 

позашкільної освіти (зокрема, центрів наукової й технічної творчості, палаців 

учнівської, студентської молоді, Малої академії наук та ін.), адвокаційних 

громадських організацій та традиційних для української культури громадських 

рухів (наприклад, Пласту) тощо. З одного боку, це сприяє розкриттю креативного 

потенціалу й людського капіталу економічних суб’єктів, що має важливе 

значення в забезпеченні інклюзивного економічного розвитку в 

довгостроковому періоді, а з іншого – допомагає уникнути ризиків атомізації 

суспільства. 

Водночас обґрунтовано, що одним із важливих суб’єктів, здатних 

генерувати економічно ефективний інститут соціального капіталу, є бізнес. Під 

впливом посилення ролі громадянського суспільства та відповідних суспільних 

трансформацій (зростання рівня освіти, достатку економічних агентів, зміни 

характеру потреб) зростають вимоги щодо посилення відповідальності бізнесу 

перед суспільством та якості виготовленого продукту, наслідком чого стала 

соціалізація бізнесу та формування інституту корпоративної соціальної 
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відповідальності. У 2013–2014 рр. в національній економіці відбулося 

становлення корпоративного волонтерства як прояву соціально відповідальної 

поведінки бізнесу, що розвивалося у формі відкритого соціального капіталу. 

Одним із основних наслідків розвитку корпоративного волонтерства стало 

зростання довіри населення до бізнесу, яка залишається відносно високою й 

сьогодні. Проте наразі подальший розвиток волонтерства можливий лише за 

умов налагодження ефективних бізнес-процесів та його трансформації в 

соціально відповідальне підприємництво, що вже активно відбувається останнім 

часом та потребує державної підтримки.  

У новій економічній моделі, що базується на соціалізації підприємництва, 

виникає необхідність переоцінки компанією запитів та очікувань її 

стейкхолдерів та розширення кола партнерів, із якими вона співпрацює на 

взаємовигідних умовах. Ключовим стейкхолдером бізнесу стає суспільство та 

місцева громада зокрема, з якими важливо досягати консенсусних позицій та 

будувати тісні відносини, унаслідок чого закладаються підвалини для розбудови 

потужного та економічно ефективного інституту соціального капіталу. Крім 

того, в умовах соціалізації бізнесу набуває значення формування інституту 

корпоративної соціальної відповідальності як добровільного зобов’язання 

підприємств (понад норми закону) дотримуватися низки принципів у сфері 

охорони навколишнього середовища, захисту прав людини, розвитку трудових 

відносин, боротьби з корупцією, бути транспарентними й підзвітними перед 

суспільством, що сприяє формуванню більш відкритого соціального капіталу 

(через розширену взаємодію, нові економічні рішення, що вигідні всім членам 

суспільства), а тому є новим механізмом генерування інституту соціального 

капіталу та включення його в економічний кругообіг. У цьому контексті 

корпоративна соціальна відповідальність має дуальну природу, оскільки 

передбачає зовнішній та внутрішній канали розбудови інституту соціального 

капіталу: на макрорівні – через розвиток відносин підприємств із суспільством і 

формування моделі “корпоративного громадянства”, на мікрорівні – через 

розбудову інституту соціального капіталу всередині організації за допомогою 

удосконалення соціально-трудових практик, формування колективістської 

корпоративної культури, укорінення внутрішніх норм соціального партнерства 

тощо. Доведено, що корпоративна соціальна відповідальність може стати 

драйвером економічного розвитку, бо підприємці – найбільш активний 

прошарок населення, агенти змін, які здатні ефективно трансформувати інститут 

соціального капіталу та завдяки кооперативній поведінці спричиняти потужні 

економічні ефекти в національній економіці. 

Встановлено, що одним із найбільш ефективних механізмів збільшення 

впливу інституту соціального капіталу на економічний розвиток є імпакт-

інвестування, що передбачає інвестиції в бізнес-проєкти, націлені на позитивні 

зміни в суспільстві й навколишньому середовищі. Практика імпакт-інвестування 

лише набуває поширення в Україні, найбільш відомими національними 

прикладами імпакт-інвесторів є Urban Space 100, Urban Space 500, Veterano 

Brownie, ефективний розвиток яких свідчить, що імпакт-інвестування може 
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водночас генерувати прибуток і приносити користь суспільству через створення 

значних позитивних соціальних та екологічних ефектів. Такі соціальні інвестиції 

можуть подолати кризу довіри українців, які не схильні до інвестування на 

внутрішньому ринку через недовіру до державних та фінансових інституцій, 

допомогти у вирішенні конкретних соціальних й екологічних проблем на 

місцевому рівні, сприяти відбудові загальної й інституційної довіри в суспільстві 

та зміцненню інституту соціального капіталу громад. Водночас такі проєкти 

створюють можливості для широкого кола економічних агентів отримувати 

дохід у сферах, у яких тривалий час домінував великий капітал (наприклад, у 

відновлюваній енергетиці). Отже, завдяки імпакт-інвестуванню створюються 

підвалини не лише для соціального згуртування проактивних громадян, а й 

створення нової генерації та нової культури бізнесу.  

Виявлено, що важливим кроком у напрямі формування соціально 

відповідального бізнес-середовища є приєднання підприємницьких структур до 

Глобального договору ООН – найбільшої міжнародної ініціативи щодо розвитку 

соціально відповідального бізнесу в світі. Однак через платне членство та 

складну процедуру звітності до Глобального договору приєдналася лише 

незначна кількість організацій з України, більшість із яких – громадські 

організації. Якщо принципи такого договору стали б частиною управлінської, 

господарської стратегії та підприємницької культури бізнесу, то до процесу 

генерації економічно ефективного інституту соціального капіталу буде залучена 

більша частина населення країни. 

Рамкові умови розвитку соціальної відповідальності підприємництва в 

Україні створенні завдяки ухваленню Концепції реалізації державної політики у 

сфері сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні на період 

до 2030 року. Попри наявні окремі недоліки такий документ має важливе 

економічне й соціальне значення, оскільки подає чіткий сигнал усім суб’єктам 

господарювання щодо суспільної важливості та економічної доцільності 

розвитку бізнесу в національній економіці.  

Обґрунтовано, що в умовах поглиблення децентралізаційних процесів та 

значної суспільної підтримки такої реформи в Україні органи місцевого 

самоврядування можуть та повинні сприяти розкриттю економічного потенціалу 

інституту соціального капіталу місцевих громад та мультиплікації його 

економічних ефектів. Одним із ключових механізмів активації економічного 

потенціалу інституту соціального капіталу на місцях є розбудова смарт-громад, 

що передбачає активну взаємодію у місцевих громадах заінтересованих сторін 

для реалізації спільних соціальних, економічних, екологічних проєктів за 

допомогою широкого використання цифрових технологій та краудсорсингових 

інновацій. Встановлено, що важливими краудсорсинговими інструментами, які 

потребують подальшого розвитку та відповідно активної підтримки місцевої 

влади, є бюджет участі, е-петиції, опитування, місцеві ініціативи, публічні 

консультації тощо. Важливими кроками місцевого самоврядування в напрямі 

розкриття економічного потенціалу інституту соціального капіталу місцевих 

громад також мають стати: створення сприятливої екосистеми для розвитку 
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громадських організацій, соціально відповідального підприємництва, імпакт-

інвестування, формування відкритого громадського простору, розвиток 

доступного громадського транспорту, культурна політика, пов’язана з 

укоріненням антидискримінаційних та продуктивних соціальних норм.  

Встановлено, що для забезпечення розкриття економічного потенціалу 

інституту соціального капіталу державне регулювання в Україні має бути 

спрямоване на зміцнення та розбудову більш відкритих форм вертикального й 

горизонтального соціального капіталів, розширення соціального діалогу та 

досягнення консенсусу з громадянським суспільством, бізнесом і місцевими 

територіальними громадами в ключових питаннях соціально-економічного 

розвитку. Водночас обґрунтовано, що більш активну участь державний сектор 

має брати у відновленні інституційної довіри як складової вертикального 

соціального капіталу. Основними урядовими кроками в цьому напрямі мають 

бути: продовження процесу відкриття даних, розвиток е-урядування для 

спрощення механізмів соціального контролю, поширення застосування 

краудсорсингових інструментів, розробка та реалізація на практиці системи 

ключових показників ефективності функціонування державних інституцій за 

міжнародними стандартами тощо. Визначено індикатори ефективності такої 

політики, зокрема: 1) підвищення транспарентності державних інституцій, 

відновлення інституційної довіри до них з боку приватного сектора, 

2) руйнування закритих соціальних мереж, що зменшує корупцію та обсяг 

деформованого інституту соціального капіталу в національній економіці, 

3) зростання оперативності реагування на виклики, а, відповідно, компенсування 

інституційної неспроможності держави, через які інститут соціального капіталу 

перебрав на себе невластиві для нього функції, 4) підвищення ефективності 

сервісних послуг державних інституцій тощо. Обґрунтовано, що для розвитку 

економічно ефективного інституту соціального капіталу в національній 

економіці важливими урядовими рішеннями є підтримка інноваційного й 

соціально відповідального підприємництва, поглиблення децентралізації, 

зниження рівня бюрократизації, подальша цифровізація економіки, розроблення 

механізмів отримання зворотного зв’язку на запити громадян, а також розвиток 

освітньої компоненти в економічній політиці уряду, оскільки освіта наділяє 

економічних агентів кращими адаптаційними здібностями, обумовлюючи 

алокаційний ефект, а також змінює характер запитів економічних агентів до 

державних, місцевих  інституцій тощо. 

Доведено, що врахування вищезазначених механізмів збільшення 

економічної віддачі інституту соціального капіталу на засадах консенсусно-

інклюзивної моделі сприятиме суспільній консолідації, узгодженню 

стратегічних пріоритетів розвитку, створенню суспільства рівних можливостей, 

широкому залученню раніше незадіяних ресурсів (людських, фінансових, 

інформаційних та ін.), а відповідно забезпеченню ефективного економічного 

розвитку України.   
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ВИСНОВКИ 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та представлено авторське 

розв’язання наукової проблеми – теоретико-методологічне обґрунтування 

впливу соціального капіталу на економічний розвиток через розкриття 

інституційної природи, чинників, закономірностей, національних особливостей 

формування соціального капіталу, характеристику його модернізації в умовах 

становлення інформаційно-мережевої економіки та розроблення засад наукового 

забезпечення інклюзивного економічного розвитку України. Це дало можливість 

сформулювати низку узагальнень і висновків, які відображають результати 

дослідження відповідно до визначених мети та завдань. 

1. За економічним змістом соціальний капітал є економічним ресурсом, 

який генерується й активується через соціальну взаємодію, має іманентні 

властивості зростати в процесі економічного кругообігу, створювати економічну 

та соціальну додану вартість, забезпечувати економічним агентам отримання 

вигод, підвищувати ефективність використання інших факторів виробництва 

тощо. Залежно від характеру організації, щільності соціальних мереж, рівня 

довіри між їх учасниками він поділяється на відкритий та закритий, 

горизонтальний та вертикальний соціальні капітали, які взаємодіють між собою 

та відповідно набувають окремих властивостей інших типів. Соціальний капітал 

є економічно ефективним за умови реалізації його як суспільного, а не клубного 

блага та одночасно слугує чинником (ресурсом) та результатом (ціллю) 

економічного розвитку. До основних економічних функцій соціального капіталу 

належать забезпечення симетричного доступу до ринкових можливостей і 

розподілу ресурсів, розширення економічної свободи й форм економічної 

активності економічних агентів, зменшення проявів опортунізму, асиметрії 

інформації та трансакційних витрат, що сприяє узгодженню економічних 

інтересів суб’єктів економіки та підвищенню економічної ефективності 

господарювання. Залежно від характеру досліджень ролі соціального капіталу в 

економічному розвитку виокремлені такі етапи формування теорії соціального 

капіталу: 1) ХVIII ст. – до 1970-х років – розвиток базових наукових уявлень про 

групову співпрацю в контексті забезпечення ефективності економічної взаємодії, 

2) 1970–1980-ті роки – початок вивчення економічного потенціалу соціального 

капіталу на мікрорівні, 3) 1990-ті роки – початок ХХІ ст. – зміщення фокусу 

дослідження економічних ефектів соціального капіталу від мікро- до мезо- й 

макрорівнів, 4) початок ХХІ ст. – до сьогодні – розвиток в економічній науці 

практико-орієнтованих досліджень економічних наслідків формування 

соціального капіталу.  

2. На основі синтезованого підходу через поєднання інституційно-

еволюційної та біхевіористичної методології визначено інституційну природу 

соціального капіталу, який конституюється неформальними (спільними 

цінностями, укоріненими соціальними нормами та довірою) й формальними 

(мережевими зв’язками та моделями соціальної структури) субінститутами, та 

його роль як метаінституту, що є дієвим механізмом трансформації інституційної 

архітектоніки господарських систем та створення сприятливого середовища для 
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формування нових інститутів та організацій, які надалі визначають цілі, моделі, 

характер економічного розвитку. Основними індикаторами вимірювання рівня 

розвитку інституту соціального капіталу є такі параметри: 1) рівні 

міжособистісної, загальної, інституційної довіри, 2) масштаб, щільність і якість 

соціальних мереж, 3) співвідношення продуктивних і деструктивних соціальних 

норм та цінностей. Економічний аналіз ролі інституту соціального капіталу в 

економічному розвитку здійснено через вимірювання його впливу на кількість, 

величину підприємств, ВВП на душу населення, структуру поточних видатків 

державного бюджету, обсяги внутрішніх інвестицій, депозитного портфеля 

комерційних банків тощо. 

3. До детермінант, які підвищують ефективність економічної віддачі 

інституту соціального капіталу в глобальній економіці, належать зростання 

чисельності населення, підвищення рівня освіти, зміна соціальної структури за 

професійною ознакою, експонентний розвиток ІТ-технологій; детермінант, які 

знижують економічну ефективність інституту соціального капіталу, – значне 

майнове розшарування, високий рівень безробіття, зменшення чисельності 

середнього класу, посилення міграційних процесів тощо. Поширення бідності та 

поглиблення нерівномірності розподілу доходів населення є найбільш 

деструктивними чинниками для розбудови економічно ефективного інституту 

соціального капіталу, унаслідок чого виникає причинно-наслідковий зв’язок 

економічної нерівності-недовіри-корупції, що формує стійку неефективну 

рівновагу в суспільстві та є своєрідною інституційною петлею економічної 

нерівності, яку складно подолати в короткостроковому періоді. У національній 

економіці, окрім аналогічних загальносвітовим, до стимулювальних чинників 

належать історичні господарські традиції кооперації ресурсів і зусиль, 

стримувальних – інституційні патерни радянського минулого (добровільно-

примусове створення формальних об’єднань, патерналізм, поширення відносин 

блату тощо), значна нерівномірність доступу до ресурсів, високий рівень 

монополізації економіки, зниження рівня вертикальної соціальної мобільності та 

відсутність об’єднавчих цінностей і консенсусу в суспільстві. Їх виокремлення 

дозволило визначити необхідні умови та пріоритетні напрями державної 

політики для розбудови економічно ефективного інституту соціального капіталу.  

4. На підставі аналізу сучасного стану й динаміки розвитку інституту 

соціального капіталу в національній економіці визначено такі основні тенденції: 

критично низький рівень довіри до більшості державних інституцій, зменшення 

загальної довіри, участі (насамперед молоді як агентів змін) у формальних 

мережах, поширення непродуктивних у контексті впливу на економічний 

розвиток соціальних норм і цінностей (зокрема, політичних й економічних форм 

нігілізму, абсентеїзму, патерналізму), що дозволило виявити блокатори 

формування економічно ефективного соціального капіталу в Україні. Зокрема, 

домінування історично сформованих антисоціальних за своєю природою 

ціннісних компонентів (таких як нігілізм, патерналізм, хабарництво) зумовлює 

деформацію інституту соціального капіталу, що призводить до його 

перетворення на переважно екстрактивний інститут та зниження ресурсного 
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потенціалу соціального капіталу в економічному кругообігу. Особливість 

деформації інституту соціального капіталу в національній економіці полягає у 

поширенні нетипових для західної культури соціальних норм непотизму, 

фрірайдерства, низового хабарництва, що супроводжується значними 

економічними втратами через зростання трансакційних витрат, пригнічення 

інновацій, асиметричний та несправедливий доступ до ресурсів і ринкових 

можливостей тощо.  

5. Формування нової якості інституту соціального капіталу відбувається під 

впливом експонентного розвитку інформаційно-мережевих технологій і 

цифровізації економіки, проявляється у зміцненні горизонтальних зв’язків, 

посиленні мережевої взаємодії, розширенні “радіусу” довіри тощо. 

Закономірностями розвитку інституту соціального капіталу є урізноманітнення 

його економічних форм реалізації та заміщення традиційних (професійних 

спілок, кооперації, цехової організації виробництва тощо) новими 

інституційними (шерінговими) формами реалізації соціального капіталу 

(райдшерінг, каршерінг, колівінг, краудфандинг та ін.), що ґрунтуються на 

засадах економіки спільного користування ресурсами – піринговій взаємодії, 

децентралізованому обміні ресурсами, колективному фінансуванні проєктів. 

Такі інноваційні форми реалізації інституту соціального капіталу сприяють 

подоланню асиметрії ринкових можливостей, залученню в економічний 

кругообіг раніше незадіяних ресурсів, руйнуванню інституційних бар’єрів 

економічних трансакцій тощо. Економічними наслідками їх розвитку також є 

значні зміни в базисних економічних інститутах, зокрема: 1) у власності – 

зростання ролі сумісно-розділеної власності в економічних відносинах, прав 

користування в пучку прав власності, спрощення можливостей використання 

приватної власності як економічного ресурсу, 2) у доходах – збільшення у 

структурі доходів населення частки первинних доходів, зменшення ролі держави 

у відносинах розподілу, розвиток альтернативних форм економічної активності 

як джерела додаткового доходу, 3) в управлінні – трансформація ієрархічних у 

мережеві структури, дебюрократизація, децентралізація, поширення 

використання краудсорсингових інструментів, зростання ролі саморегулювання 

й соціального контролю в економічних процесах тощо. 

6. Поширення краудсорсингу, що передбачає формування мережевих 

зв’язків між економічними агентами для спільного використання ресурсів і 

вирішення певних комерційних та суспільних завдань, трансформує ринок праці 

через спрощення доступу до ринку цифрової зайнятості, виникнення нових 

професій (адміністратор соціальних мереж, web-аналітик, візуалізатор, 

креативний дизайнер тощо), збільшення працевлаштування через цифрові 

платформи тощо. Крім того, він створює сприятливе середовище для оптимізації 

бізнес-процесів і підвищення ефективності економічного розвитку через 

мобілізацію креативного потенціалу широких верств економічних агентів, 

налагодження співпраці між підприємствами та клієнтами тощо. Потенційними 

ризиками поширення краудсорсингу в глобальній і національній економіках є 

зростання структурного безробіття, прекарної зайнятості, зниження розміру 
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оплати праці, недостатній рівень соціального захисту працівників, посилення 

соціальної стигматизації, що зменшують економічну ефективність інституту 

соціального капіталу.  

7. Краудфандинг як інноваційна форма реалізації інституту соціального 

капіталу дозволяє залучити фінансові ресурси значної кількості економічних 

агентів, створюючи альтернативний щодо традиційних фінансово-кредитних 

інститутів механізм нагромадження капіталу та кредитування бізнесу. Завдяки 

зниженню бар’єрів входу на ринок, здешевленню фінансових ресурсів така 

інноваційна форма реалізації соціального капіталу сприяє підвищенню 

економічної ефективності та конкурентоспроможності бізнес-структур і 

національної економіки. Специфікою розвитку краудфандингу на 

національному ринку є переважно соціальна спрямованість проєктів, які 

фінансуються в Україні, та більша активність громадян України на зарубіжних 

краудфандингових майданчиках, що, з одного боку, сприяє формуванню 

культури соціально відповідального бізнесу та інвестування населення, проте з 

іншого – призводить до відпливу інвестицій, людського капіталу та погіршення 

макроекономічних показників національної економіки. 

8. За допомогою комплексного вимірювання складових інституту 

соціального капіталу та їх взаємозв’язку з динамікою макроекономічних 

показників і показниками розвитку підприємництва обґрунтовано 

взаємозалежність між: 1) рівнем загальної довіри та структурою підприємництва, 

рівнем капіталізації й соціалізації бізнесу, обсягами внутрішнього інвестування; 

рівнем інституційної довіри й обсягом депозитних ресурсів фінансово-

кредитних установ, рівнем корупції; 2) характером, рівнем поширення 

соціальних цінностей та ВВП на душу населення, динамікою створення суб’єктів 

підприємницької діяльності, структурою витрат державного бюджету, рівнями 

інноваційності та поширення тіньової економіки; 3) масштабом, щільністю, 

якістю соціальних мереж та рівнем конкурентної спроможності національної 

економіки тощо. Виявлено недовикористання економічного потенціалу як 

горизонтального, так і вертикального соціальних капіталів. Особливістю 

національної економіки є неефективне використання закритого горизонтального 

соціального капіталу окремих груп, що пов’язане з низькими рівнями розвитку 

сімейного бізнесу, сільськогосподарської кооперації, недостатнім залученням в 

економічний кругообіг переказів мігрантів тощо.  

9. Переломним моментом у зміні ролі інституту соціального капіталу в 

економічному розвитку в Україні стали події 2013–2014 рр., коли військова 

небезпека оприявнила інституційну неспроможність держави та активувала 

потенціал і компенсаторну функцію відкритого горизонтального соціального 

капіталу для вирішення нагальних соціально-економічних проблем у сферах, де 

державні інституції виявилися неефективними. Така конкуренція з боку 

інституту соціального капіталу зумовила трансформацію системи державного 

управління в напрямі дебюрократизації, посилення сервісних функцій та 

транспарентності, поглиблення співпраці з приватним і громадським секторами 

та спрощення системи адміністрування (податкового, ліцензійного, 
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реєстраційного), що заклало підвалини для розбудови відкритого вертикального 

соціального капіталу та його взаємодії з горизонтальним соціальним капіталом.   

10. Унаслідок взаємовпливу та асиміляції різних типів соціального капіталу 

в національній економіці зростає відкритість і прозорість діяльності державних 

інституцій, розширюються можливості для представництва суспільних інтересів 

під час розроблення економічної політики, але водночас виникають ризики 

сповільнення процесу ухвалення урядових рішень та перетворення громадських 

організацій у т. зв. перерозподільні групи тощо. В умовах становлення 

інформаційно-мережевої економіки модернізація інституту соціального капіталу 

та трансформація державних інститутів пришвидшили децентралізацію, 

активізували використання інструментів краудсорсингу та посилили вплив 

територіальних громад на місцевий економічний розвиток. У традиційних 

територіальних громадах економічні агенти надають перевагу пасивним і 

непрямим, тоді як в об’єднаних територіальних громадах – прямим інструментам 

громадського впливу на місцеві інституції та участі в економічних процесах. 

Об’єднані територіальні громади, які були створені за ініціативою знизу і 

відповідно володіють вищим рівнем горизонтального соціального капіталу, 

виявилися більш соціально, економічно активними та конкурентоспроможними 

порівняно з традиційними громадами, які не долучилися до цього процесу. 

11. Провідна роль у налагодженні суспільного діалогу між приватним і 

державним секторами належить громадянському суспільству, яке за допомогою 

активної участі в адвокації, медіації суспільних інтересів, диверсифікації форм 

соціального контролю за діяльністю підприємств і державних інституцій сприяє 

розбудові відкритого горизонтального соціального капіталу та, відповідно, 

зменшенню трансакційних витрат, підвищенню ефективності розподілу 

ресурсів, суспільної підтримки економічного реформування, що у підсумку 

позитивно впливає на економічний розвиток та забезпечує досягнення 

суспільного консенсусу. Під впливом цифровізації економіки та посилення ролі 

громадянського суспільства в економічних процесах підприємництво зазнає 

докорінної трансформації, що через “творче руйнування” неефективних бізнес-

моделей проявляється в діджиталізації, мережевізації, децентралізації 

підприємницької діяльності та розвитку інституту корпоративної соціальної 

відповідальності. За допомогою укорінення норм соціально відповідальної 

поведінки, розвитку імпакт-інвестування, формування колективістської 

корпоративної культури, удосконалення соціально-трудових практик 

корпоративна соціальна відповідальність перетворюється на новий механізм 

розбудови та включення інституту соціального капіталу в економічний 

кругообіг. Це свідчить про те, що бізнес є не менш важливим суб’єктом, здатним 

генерувати економічно ефективний інститут соціального капіталу та 

забезпечувати інклюзивний економічний розвиток.  

12. Основними інструментами активізації економічного потенціалу 

інституту соціального капіталу з боку місцевого самоврядування є розвиток 

смарт-громад, поширення краудсорсингових інструментів таких як: громадський 

бюджет, е-петиції, громадські консультації тощо. Їх використання забезпечує 
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ширшу участь населення в ухваленні важливих рішень, посиленні економічної 

активності та соціального контролю за економічною політикою місцевого 

самоврядування, що сприяє місцевому економічному розвитку та розвитку 

національної економіки загалом. За допомогою зниження рівня бюрократизації, 

розвитку е-урядування, транспарентності та обмеження популізму в економічній 

політиці державний сектор здатний підвищити рівень інституційної довіри, 

забезпечити розбудову відкритого вертикального соціального капіталу та 

позитивно впливати на економічний розвиток, оскільки суспільна підтримка має 

вирішальне значення для ефективності економічного реформування.  

13. Визначено індикатори ефективності урядової політики в розбудові 

відкритого вертикального соціального капіталу, зокрема: 1) підвищення 

транспарентності державних інституцій, відновлення інституційної довіри до 

них з боку приватного сектора, 2) руйнування закритих соціальних мереж, що 

зменшує корупцію та обсяг деформованого соціального капіталу в національній 

економіці, 3) зростання оперативності реагування на виклики та, відповідно, 

компенсування інституційної неспроможності держави, через яку інститут 

соціального капіталу перебрав на себе невластиві для нього функції, 

4) підвищення ефективності сервісних послуг державних інституцій тощо. 

Важливими урядовими рішеннями для розвитку економічно ефективного 

інституту соціального капіталу в національній економіці є підтримка 

диверсифікації, розширення каналів соціального залучення й згуртування 

суспільства через розвиток професійних мереж, інноваційного та соціально 

відповідального підприємництва, поглиблення децентралізації, зниження рівня 

бюрократизації, розроблення механізмів отримання зворотного зв’язку на запити 

громадян та подальша цифровізація економіки.  

14. Рамковою умовою ефективного використання економічного потенціалу 

інституту соціального капіталу є формування та впровадження консенсусно-

інклюзивної моделі економічного розвитку, що ґрунтується на засадах широкого 

залучення (інклюзії) в економічний кругообіг раніше незадіяних ресурсів 

(людських, фінансових, інформаційних та ін.), створення рівного доступу до 

ринкових можливостей, справедливого розподілу доходів, узгодження за 

допомогою соціального діалогу позицій усіх суспільних гравців, що дозволяє 

консолідувати суспільство, забезпечити унітарність та ефективний інклюзивний 

економічний розвиток України.  
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АНОТАЦІЯ 

Єлісєєва Л.В. Соціальний капітал як інститут економічного розвитку. – 

Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки. – 

Державна установа “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, Київ, 

2020. 

У роботі визначено характер, форми впливу інституту соціального капіталу 

на економічний розвиток та їх якісну зміну в умовах інформаційно-мережевої 

економіки. Розкрито інституційну природу, закономірності, тенденції 

формування соціального капіталу в національній економіці в контексті 

глобальних трансформацій. Удосконалено типологізацію, методологічні засади 

вимірювання інституту соціального капіталу та його економічних ефектів. 

Систематизовано чинники, які стимулюють і стримують розвиток економічно 

ефективного інституту соціального капіталу в глобальній і національній 



38 
 

економіках. Розкрито детермінанти деформації інституту соціального капіталу в 

Україні. Охарактеризовано інституційно-еволюційну зміну традиційних 

економічних форм реалізації соціального капіталу та їх витіснення 

інноваційними (шерінговими) формами під впливом цифровізації економіки. 

Обґрунтовано напрями трансформації базисних економічних інститутів 

унаслідок модернізації інституту соціального капіталу в умовах інформаційно-

мережевої економіки. Визначено економічний зміст краудсорсингу та його 

вплив на ринок ресурсів. Розроблено рекомендації для державних інституцій, 

місцевого самоврядування, бізнесу, громадськості для формування й реалізації в 

Україні моделі консенсусно-інклюзивного економічного розвитку. 

Ключові слова: соціальний капітал, інститут, інклюзивний економічний 

розвиток, шерінг, краудсорсинг, соціальна відповідальність. 

 

АННОТАЦИЯ 

Елисеева Л.В. Социальный капитал как институт экономического 

развития. – Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.01 – экономическая теория и история экономической 

мысли. – Государственное учреждение “Институт экономики и прогнозирования 

НАН Украины”, Киев, 2020. 

В работе определены характер, формы влияния института социального 

капитала на экономическое развитие и их качественное изменение в условиях 

информационно-сетевой экономики. Раскрыты институциональная природа, 

закономерности, тенденции формирования социального капитала в 

национальной экономике в контексте глобальных трансформаций. 

Усовершенствованы типологизация, методологические основы измерения 

социального капитала и его экономических эффектов. Систематизированы 

факторы, которые стимулируют и сдерживают развитие экономически 

эффективного института социального капитала в глобальной и национальной 

экономиках. Раскрыты детерминанты деформации института социального 

капитала в Украине. Охарактеризована институциональная эволюция 

традиционных экономических форм реализации социального капитала и их 

вытеснение инновационными (шеринговыми) формами под влиянием 

цифровизации экономики. Обоснованы направления трансформации базисных 

экономических институтов вследствие модернизации института социального 

капитала в условиях информационно-сетевой экономики. Определены 

экономическое содержание краудсорсинга и его влияние на рынок ресурсов. 

Разработаны рекомендации для государственных учреждений, местного 

самоуправления, бизнеса, общественности для формирования и реализации в 

Украине модели консенсусно-инклюзивного экономического развития. 

Ключевые слова: социальный капитал, институт, инклюзивное 

экономическое развитие, шеринг, краудсорсинг, социальная ответственность. 

 

 



39 
 

ANNOTATION 

Yelisieieva L.V. Social capital as an economic development institute. – 

Manuscript.  

Thesis for the degree of Doctor of Economics Sciences in specialty 08.00.01 – 

Economic Theory and History of Economic Thought. – State Institution “Institute for 

Economics and Forecasting of National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv, 2020. 

The thesis reveals the influence of social capital оn economy and the role of 

social capital in economic development through the disclosure of the institutional 

nature, factors, patterns, trends in the formation, and modernization of social capital in 

the formation of information and network economy. 

The research conceptualizes the institutional content of the concept of social 

capital as a multilevel meta institution, which is constituted by informal (common 

values, ingrained social norms, and trust) and formal (network links and models of 

social structure) sub institutions, and determines the nature and models of economic 

interaction through changing forms of economic activity, market structures, 

mechanisms for consolidation and allocation of resources, size and types of transaction 

costs. Methodological bases of estimation of the economic potential of the social 

capital institution through complex measurement of its components and their 

interrelation with the dynamics of macroeconomic indicators and indicators of 

development of business are developed. The determinants that condition the specifics 

of the productive use of the economic potential of the social capital institution in the 

national economy in the context of global transformations are systematized. The factors 

of deformation of the social capital institution in the national economy are revealed, 

which is a consequence of the previous trajectory of development and leads to the 

transformation of social capital into a predominantly extractive institution. 

The regularities of the development of the social capital institution are revealed. 

They consist in the growth of its influence on economic processes, which intensifies in 

the conditions of information-network transformation of the economy, diversification 

during institutional evolution of traditional economic forms of its realization 

(cooperation, shop organization, trade unions) and their substitution with innovative 

sharing forms of economic interaction (ride-sharing, car-sharing, kick-sharing, bike-

sharing, coliving, crowdfunding, coworking),  based on the principles of consolidation 

and joint use of previously economically unrelated resources (labor, intellectual, 

intellectual, etc), equality of network members, collective financing of business 

projects. Understanding of crowdfunding as an innovative institutional form of social 

capital realization is investigated with the help of attracting the financial resources of 

a large number of agents that creates an alternative to traditional banking institutions 

financial and credit mechanism for capital accumulating and business investing. 

Conceptual approaches to the interpretation of crowdsourcing as a tool of labor market 

transforming have been improved, which, on the one hand, causes positive social and 

economic changes and, on the other hand, causes potential risks, such as structural 

unemployment rising, precariat development, wages declining, insufficient level of 

workers’ social protection, etc. The key tendencies of the transformation of basic 
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economic institutions (property, incomes, management) under the influence of sharing 

forms distribution of social capital realization are defined. 

The compensatory function of open horizontal social capital, which is 

manifested as a result of “institutional failures of the state” and causes the 

transformation of public administration and local government in the direction of 

decentralization, strengthening the service functions of state institutions and the 

transformation of public administration into public administration, simplifies the 

administrative system and improving the efficiency of economic processes. 

Understanding of the transformation of the entrepreneurship institution under the 

influence of social capital modernization in the formation of information and network 

economy is improved, which is manifested in debureaucratization, decentralization, 

increasing flexibility of business organizational structures and management systems, 

etc. The effect of underutilization of the economic potential of closed horizontal social 

capital of certain groups in the national economy is detected due to the 

underdevelopment of family business and insufficient involvement in the circulation 

of migrant remittances. 

Recommendations for building a consensus and inclusive model of Ukrainian 

economic development are reasoned. They are based on the use of social dialogue as 

the main tool for reconciling the interests of different stakeholder groups, achieving an 

optimal balance between economic, social and environmental components of 

development and the need for partnership and implementation of relevant measures by 

state institutions, local government, business. 

Keywords: social capital, institute, inclusive economic development, sharing, 

crowdsourcing, social responsibility. 
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