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АНОТАЦІЯ 

 

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

– Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

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 дисертації визначено вплив соціального капіталу на економічний 

розвиток через розкриття інституційної природи, чинників, закономірностей, 

тенденцій формування та модернізації соціального капіталу в умовах 

становлення інформаційно-мережевої економіки. У роботі концептуалізовано 

інституційний зміст поняття соціального капіталу як багаторівневого 

метаінституту, який конституюється неформальними (спільними цінностями, 

укоріненими соціальними нормами та довірою) та формальними (мережевими 

зв’язками та моделями соціальної структури) субінститутами і детермінує 

характер та моделі економічної взаємодії через зміну структури ринків, 

механізмів консолідації та розподілу ресурсів, розміру та видів трансакційних 

витрат. Визначено, що інститут соціального капіталу є ресурсом національної 

економіки, який 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. 

Типологолізовано соціальний капітал через виокремлення відкритого та закритого, 

горизонтального та вертикального типів, критерієм розмежування 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 
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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.  

Здійснено періодизацію 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.  

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. Систематизовано детермінанти, що обумовлюють специфіку 

ефективного використання економічного потенціалу інституту соціального 

капіталу в національній економіці в контексті глобальних перетворень. Виявлено 

чинники деформації інституту соціального капіталу в національній економіці, 

що є наслідком попередньої траєкторії розвитку і призводить до перетворення 

соціального капіталу на переважно екстрактивний інститут.  

Запропоновано синтезований на основі поєднання інституційно-

еволюційної та біхевіористської методологій підхід до аналізу соціальних 
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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 спричиняють зниження 

ефективності економічного розвитку. 

Розкриті закономірності розвитку інституту соціального капіталу, які 

полягають у зростанні його впливу на економічні процеси, що посилюється в 

умовах інформаційно-мережевої трансформації економіки, диверсифікації в ході 

інституційної еволюції традиційних економічних форм його реалізації 

(кооперації, цехової організації виробництва, профспілок) та заміщенні їх 

інноваційними шерінговими за своєю природою формами економічної взаємодії 

(райдшерінг, каршерінг, кікшерінг, байкшерінг, колівінг, краудфандинг, 

коворкінг), що ґрунтуються на принципах консолідації та спільного 

використання раніше незалучених в економіку ресурсів (трудових, 

інтелектуальних, фінансових та ін.), рівноправності учасників мереж, 

колективного фінансування бізнес-проєктів. 

Удосконалено 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 ризиків, зокрема: зростання структурного безробіття, розвиток 

прекаріату, зменшення оплати праці, недостатній рівень соціального захисту 

працівників тощо.  

Поглиблено розуміння краудфандингу як інноваційної інституційної форми 

реалізації соціального капіталу, яка через залучення фінансових ресурсів значної 

кількості агентів створює альтернативний щодо традиційних фінансово-
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кредитних інститутів механізм нагромадження капіталу та інвестування бізнесу, 

яка завдяки зниженню бар’єрів входження на ринок сприяє підвищенню 

капіталізації та конкурентоспроможності як окремих підприємницьких структур, 

так і національної економіки загалом.  

Обґрунтовано, що поширення під впливом розвитку інформаційно-

мережевої економіки нових шерінгових форм реалізації соціального капіталу 

зумовлює кардинальну трансформацію функцій ринкових і державних 

інститутів, перетворення інтернет-мереж на найбільш важливий механізм 

економічної взаємодії, формування переважно мережевої системи економічних 

зв’язків, що сприяє подоланню асиметрії ринкових можливостей, руйнуванню 

інституційних бар’єрів економічних трансакцій, залученню в економічний 

кругообіг раніше незадіяних ресурсів та розширенню радіусу довіри між 

економічними агентами.  

Визначено ключові тенденції трансформації базисних економічних 

інститутів під впливом поширення шерінгових форм реалізації соціального 

капіталу, а саме: 1) власності – зростання ролі сумісно-розділеної власності в 

економічних відносинах, значення прав користування в пучку прав власності, 

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 – трансформація 

ієрархічних структур у мережеві, дебюрократизація, зростання ролі 

саморегулювання та соціального контролю в економічних процесах. 

Розкрито компенсаторну функцію відкритого горизонтального соціального 

капіталу, що виявляється внаслідок проявів інституційної неспроможності 

держави та обумовлює трансформацію системи державного управління й 

місцевого самоврядування в напрямі децентралізації, посилення сервісних 

функцій державних інститутів та трансформації системи державного управління 

в публічне управління, що спричиняє спрощення системи адміністрування та 

підвищення ефективності економічних процесів. Розкрито закономірності 



6 
 

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. 

Виявлено ефект недовикористання економічного потенціалу закритого 

горизонтального соціального капіталу окремих груп у національній економіці 

через нерозвиненість сімейного бізнесу, недостатнє залучення в грошовий обіг 

переказів мігрантів, неефективне використання можливостей інноваційних 

економічних форм соціального капіталу тощо. 

Обґрунтовано рекомендації щодо розбудови консенсусно-інклюзивної 

моделі економічного розвитку України, що ґрунтується на використанні 

соціального діалогу як основного інструменту узгодження інтересів різних груп 

стейкхолдерів, досягненні оптимального балансу між економічною, соціальною 

й екологічною складовими розвитку та необхідності партнерства й реалізації 

відповідних заходів державними інституціями, місцевим самоврядуванням, 

бізнесом та громадськістю для забезпечення суспільного добробуту та 

процвітання економіки України, 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, підвищення рівня 

соціальної відповідальності. 
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розвиток, шерінг, краудсорсинг, соціальна відповідальність.  

 

ANNOTATION 

 

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

Qualification scientific work as a manuscript.  

The thesis for a Doctor of Economics degree by specialty 08.00.01 – Economic 

theory and the history of economic thought. – State Institution “Institute of Economics 

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

 

The thesis reveals 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. It is determined that the institution of social capital is a resource of the national 

economy, which is generated and activated through social interaction, creates 

economic, social added value and is cost-effective, provided it is realized as a public 

rather than club good, allowing to consider social capital as a factor (resource) and the 

goal of economic development. Social capital is typified through the separation of open 

and closed, horizontal and vertical types, the criterion for distinguishing is the nature 

of the organization, the density of social networks and the level of trust between 

participants, which allowed to determine the pattern of social capital, which is the 

interaction and assimilation of relevant types increasing openness and transparency of 

state institutions, wider representation of public interests in the development of 
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economic policy and at the same time it causes conflicts of interest, slowing down the 

decision-making process, the transformation of individual public organizations in the 

so-called redistributive groups, etc. 

The periodization of the development of the theory of social capital is carried out 

with the separation of the following stages: 1) XVIII century - until the 1970s - the 

formation of basic scientific ideas about group cooperation as a factor in ensuring the 

efficiency of economic activity, 2) 1970s-1980s - the beginning of the study of 

economic consequences of social capital development at the micro-level; 3) 1990s - 

the beginning of the XXI century - expanding the scope of research of the economic 

potential of social capital from micro- to meso- and macro-levels, 4) the beginning of 

the XXI century – till now - shifting the focus of scientific discourse from theoretical 

to practice-oriented research on the economic return of social capital. 

The methodological bases of the analysis of the institution of social capital have 

been improved through complex measurement of its components and their interrelation 

with dynamics of macroeconomic indicators (GDP, the structure of state budget 

expenditures, the volume of internal investments, etc.) and indicators of 

entrepreneurship development (number and dynamics of business entities creation, 

business sector structure, the level of capitalization and socialization of business), 

allowing to optimize the methodology for assessing the economic potential of the 

institution of social capital and develop recommendations to increase the economic 

return from its use as a resource of the national economy. 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. 

An approach to the analysis of social factors of economic development, which is 

synthesized basing on a combination of institutional-evolutionary and behavioral 

methodologies, is proposed, which made it possible to identify national features and 
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blockers of the formation of an economically effective institution of social capital in 

Ukraine, namely: historically formed antisocial axiological components (paternalism, 

freeriding, nepotism, nihilism, bribery), which due to rising transaction costs, 

inhibition of innovation, asymmetric and unfair access to resources and market 

opportunities cause distortion and reduce the efficiency of economic development. 

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. 

Conceptual approaches to the interpretation of crowdsourcing as a tool for 

transforming the labor market have been improved, which, on the one hand, causes 

positive social and economic changes, namely: increasing the size and simplifying 

access to the digital employment market, new professions, increasing the share of 

employees through digital platforms, but, on the other hand, causes potential risks, such 

as structural unemployment rising, precariat development, wages declining, 

insufficient level of workers’ social protection, etc 

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, which 

by reducing barriers to market entry and reducing the investment portfolio helps to 

increase the capitalization and competitiveness of both individual businesses and the 

national economy. 
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It is substantiated that the spread of new sharing forms of social capital realization 

under the influence of information and network economy causes a drastic 

transformation of functions of market and state institutions, a transformation of Internet 

networks into the most important mechanism of economic interaction, the formation 

of a network system of economic relations, which helps to overcome the asymmetry of 

market opportunities, the destruction of institutional barriers of economic transactions, 

the involvement of previously untapped resources in the economic cycle and the 

expansion of trust between economic agents. 

The key trends in the transformation of basic economic institutions under the 

influence of the spread of social capital sharing forms, namely: 1) property - the 

growing role of co-shared property in economic relations, the importance of rights of 

use in the bundle of property rights, simplification of the use of the private property as 

an economic resource; 2) income - increase in the share of primary income in the 

structure of population income, decrease in the role of the state in distribution relations, 

diversification of sources of additional income; 3) management - the transformation of 

hierarchical structures into the network ones, debureaucratization, the growing role of 

self-regulation and social control in economic processes. 

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. The regularities of entrepreneurship 

transformation under the influence of modernization of the institution of social capital 

in the conditions of formation of the information-network economy are revealed, that 

due to the growing public demand for corporate social responsibility and the "creative 

destruction" of inefficient business models are manifested in networking, 

decentralization, digitalization, socialization of entrepreneurial activity, etc. 

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

capital of certain groups in the national economy is identified due to the 
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underdevelopment of family business, insufficient involvement in the circulation of 

migrants, inefficient use of innovative economic forms of social capital, etc. 

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, and the public to ensure the public 

welfare and prosperity of Ukraine's economy, namely: a)  public authorities-ensuring 

development e-Government, transparency of public policy, establishing effective 

communication with the private and public sectors for social support of reforms, 

reducing the level of bureaucracy in public administration and populism in economic 

policy; b) local governments - development of smart communities and dissemination 

of crowdsourcing tools such as public budget, e-petitions, public consultations; c) 

business – the introduction of norms of socially responsible behavior, development of 

impact investment, the formation of collectivist corporate culture, improvement of 

social and labor practices; d) civil society - diversification of forms of public control 

over the activities of enterprises and public sectors, active participation in advocacy 

and mediation of public interests, increasing the level of social responsibility. 

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

crowdsourcing, social responsibility. 
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ВСТУП 

 

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 
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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 

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, 
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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, 

національних особливостей формування соціального капіталу, характеристику 
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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 
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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 

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. 
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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, 

інтелектуальних, фінансових та ін.), рівноправності учасників мереж, 

колективного фінансування бізнес-проєктів;  
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 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 
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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 

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; 
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 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 

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 
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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 
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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 

(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 
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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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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ІНСТИТУТУ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ 

 

1.1. Розвиток теоретичних уявлень про економічний зміст та типи 

соціального капіталу 

 

Одним із найбільш важливих питань, яке завжди цікавило дослідників, є 

пошук чинників економічного розвитку. Більшість теорій ґрунтувалася на 

виявленні зовнішніх факторів формування національного багатства, проте 

тривалий час залишала поза увагою внутрішні чинники, які визначають 

ефективність економічної взаємодії в господарській системі. Лише наприкінці 

ХХ ст. з’явилася концепція ендогенного економічного зростання, у рамках якої 

зріс науковий інтерес до чинників, що мають внутрішній характер та є 

факторами економічного зростання в довгостроковому періоді. Це актуалізувало 

пошук і розкриття економічного потенціалу внутрішніх джерел (серед яких і 

соціальний капітал) як ключових драйверів економічного розвитку [395].  

В історичному контексті прототипи соціального капіталу були притаманні 

суспільству завжди: від початку об’єднань людей у сім’ї та племена. У 

первіснообщинному суспільстві люди гуртувалися задля власної безпеки та 

отримання здобичі. Основним стимулом їх об’єднання були високі ризики 

невизначеності зовнішнього середовища, тому вони потребували примітивного 

“соціального захисту”. Первинні колективи людей були невеликими, мали 

обмежені можливості для виробництва та комунікації, тому неформальні 

правила, встановлені в таких спільнотах, і порушення яких каралося 

остракізмом, були їх “соціальним капіталом”, який детермінував відносини 

виробництва, розподілу та споживання в первіснообщинному суспільстві. Для 

індивідів він відкривав доступ до отримання значних вигод, а саме задоволення 

базових потреб: потреб безпеки, соціальної приналежності, участі в розподілі 

продуктів харчування тощо. На думку ізраїльського історика Ю. Харарі, 
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“еволюція сприяла тим, хто навчився формувати міцні соціальні зв’язки” [365, 

с. 17]. У такий спосіб розвиток найпростішого прототипу соціального капіталу 

сприяв виживанню та кращій адаптації індивідів у небезпечних умовах. 

За твердженням Ю. Харарі, ще в доісторичний період Homo sapiens 

розвивався як колективний примат, що мав унікальну здатність створювати 

мережі й взаємодіяти в колективі. Саме ця здатність, на думку дослідника, 

дозволила людині зайняти панівне місце в тваринному світі. Подібної позиції 

притримується й біолог Дж. Ґенріч, стверджуючи, що характер еволюції 

людського суспільства залежить від “колективного розуму спільнот” [514, с. 5], 

оскільки, на відміну від інших біологічних видів, люди можуть навчатися в 

соціумі та ділитися досвідом. Водночас соціологи Н. Крістакіс та Дж. Фаулер 

переконані, що людський вид варто назвати homodictyous (“людина мережева”), 

оскільки “наш мозок створений для соціальних мереж” [426, с. 239]. 

А еволюційний антрополог Р. Данбар вважає, що мозок людини еволюціонував 

насамперед для того, щоб люди змогли успішно функціонувати в порівняно 

великих (близько 150 осіб) соціальних групах [455]. Дослідники наголошують, 

що від часу появи людства формуються соціальні зв’язки й зростає потреба в 

колективних діях. 

В економічній теорії поняття “соціальний капітал” з’явилося порівняно 

недавно. Значно раніше його почали досліджувати соціологи. У 2006 р. під час 

свого виступу в Києві, американський дослідник Ф. Фукуяма, заявив, що 

“економістам завжди трохи важко зрозуміти таку концепцію, яка: а) немає 

узгодженого визначення та б) яку надзвичайно важко вимірювати” [317]. Проте, 

як слушно зазначає Нобелівський лауреат Е. Остром, у свій час поява концепції 

людського капіталу теж викликала значний опір серед наукових кіл, хоча наразі 

вона є загальновизнаною в теорії та на практиці [246].  

На думку одного з фундаторів теорії соціального капіталу П. Бурдьє, поява 

концепції соціального капіталу була покликана обґрунтувати, чому індивіди з 

приблизно однаковим людським капіталом отримують різні доходи [21, с. 60–61; 

127]. На нашу думку, таке пояснення причин актуалізації проблематики 
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соціального капіталу в науковому та загальносуспільному дискурсі є дещо 

звуженим. Ми ж вважаємо, що виникнення такої концепції в економічній теорії 

обумовлено кількома взаємопов’язаними причинами: 1) пошуком джерел 

невичерпних ресурсів, що набуло особливої актуальності після резонансної 

першої доповіді Римського клубу (1972 р.) [554, 217], у якій зазначалося, що в 

середині ХХІ ст. за існуючих тенденцій збільшення населення та виснаження 

традиційних природних ресурсів буде досягнуто фізичної межі зростання на 

планеті, тому виникла нагальна потреба переглянути структуру й характер 

використання усіх наявних факторів виробництва; 2) поширенням теорій 

ендогенного розвитку [587], поява яких пов’язана з дослідженнями Р. Лукаса, 

П. Ромера, Р. Баррота ін., що орієнтують на використання потенціалу внутрішніх 

ресурсів як нових “точок росту”; 3) обґрунтуванням концепції людського 

капіталу та емпіричним підтвердженням економічної ефективності його 

використання, що розширило економічний зміст поняття “капітал” та 

можливості його застосування щодо інших нематеріальних активів; 4) критикою 

основних постулатів неокласичної теорії, яка тривалий час була мейнстрімом в 

економічній науці, та зростанням ролі неоінституціоналізму (завдяки роботам 

Нобелівських лауреатів Р. Коуза, Д. Норта й Р. Фогеля, що звернули увагу на 

значення трансакційних витрат і неформальних інститутів в економічному 

розвитку), теорій колективних дій (у 2009 р. Е. Остром отримала Нобелівську 

премію з економіки за дослідження механізмів управління спільними 

ресурсами), поведінкової економіки (завдяки працям Дж. Акерлофа, В. Сміта, 

Д. Канемана, Р. Талера та ін., які досліджують вплив ірраціональної поведінки 

індивідів, соціальних груп (у  тому числі наявність громадянської позиції) на 

ринок та способи обмеження опортуністичної поведінки індивідів тощо); 

5) структурної перебудови економіки більшості країн Центрально-Східної 

Європи, що передбачала скорочення державного втручання в економічні 

процеси та пошук нових механізмів регулювання “провалів” ринку та держави; 

6) розширенням змісту економічного розвитку, основними індикаторами якого 

тривалий час були лише динаміка ВВП і ВВП на душу населення, та підвищення 
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ролі соціальних та екологічних чинників у забезпеченні суспільного добробуту 

тощо. Так, вище зазначені причини обумовили зростання наукового й 

прикладного інтересу до соціального капіталу з боку дослідників, бізнесу, 

громадськості, державних та міжнародних інституцій. 

З метою розроблення цілісної концепції соціального капіталу та його ролі в 

економічному розвитку спочатку необхідно проаналізувати еволюцію самого 

поняття та визначити структуру, типи, функції соціального капіталу [128].  

Одним із основоположників концепції соціального капіталу, попри те, що 

він у своїх працях жодного разу не використав поняття “соціальний капітал”, 

вважають французького мислителя А. Токвіля [341]. У подальшому термін 

“соціальний капітал” все частіше стає об’єктом або активним інструментом 

наукових досліджень, хоча упродовж тривалого часу поняття не мало усталеного 

наукового змісту. Так, у своїй праці “Позитивна теорія капіталу” (1889 р.) 

вчений-економіст, представник австрійської школи маржиналізму О. фон Бьом-

Баверк застосував це поняття для означення частини виробничих ресурсів, які 

мають важливе суспільне значення. До їх складу він відніс меліораційні споруди 

(дамби, трубопроводи, огорожі тощо), будівлі виробничого призначення 

(майстерні, фабрики, зерносховища), інструменти, машини, проміжні товари, 

товарні запаси тощо [14, с. 129–142]. Як бачимо, одна з перших дефініцій 

соціального капіталу мала відмінний від сучасного економічний зміст.  

Уперше це поняття в близькому до сучасного трактуванні було використано 

в роботах американського дослідника Л. Ханіфана, який на прикладі створення 

шкіл розглядав його як механізм згуртування людей для виконання спільної 

суспільнокорисної діяльності. Л. Ханіфан відзначив, що соціальний капітал 

пов’язаний із створенням соціальних зв’язків із “доброї волі, братства, симпатії і 

соціальних відносин” [506]. У його роботі соціальний капітал – сукупність 

соціальних активів людей, залучення яких позитивно впливає на діяльність 

спільноти. До цих активів він відносив доброзичливість, комунікабельність, 

родинні зв’язки тощо. Отже, попри те, що термін “соціальний капітал” з’явився 
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ще наприкінці ХІХ ст., його наповнення економічним змістом відбулося значно 

пізніше. 

На думку професора Гарвардського університету Р. Патнема, цей термін 

повноцінно був введений у науковий обіг завдяки дослідженням американського 

економіста Г. Лоурі, який у 1970-х роках разом із соціологом А. Лайтом 

використали це поняття, аналізуючи причини бідності та нерівномірності 

розподілу доходів серед етнічних меншин. Вони трактували соціальний капітал 

як сукупність ресурсів, що властиві сімейним відносинам та організаціям в 

цілому [550]. Проте, на нашу думку, у другій половині ХХ ст. першим увагу до 

соціального капіталу привернув французький дослідник П. Бурдьє. Останній під 

соціальним капіталом розуміє “ресурси, які базуються на родинних відносинах і 

відносинах членства в групі” [418], а його визначення соціального капіталу як 

“сукупність реальних чи потенційних ресурсів, пов’язаних зі стійкою мережею 

більше чи менше інституціоналізованих відносин взаємного знайомства й 

визнання” [21, с. 66]  покладено в основу сучасної теорії соціального капіталу. 

На думку дослідника, за допомогою використання соціального капіталу 

економічні агенти отримують прямий доступ до ресурсів партнерів, збільшують 

свій культурний капітал через контакти з експертами, компетентними 

суб’єктами господарювання, отримують вигоду через розподіл інформації у 

соціальних мережах тощо. 

Дослідження Г. Лоурі та П. Бурдьє продовжили Г. Беккер, Р. Берт, 

Дж. Коулман, М. Шіф та ін. Американський соціолог Дж. Коулман визначив 

соціальний капітал як потенціал взаємної довіри й взаємодопомоги, що 

раціонально формується в міжособистісних відносинах [430]. Він стверджував, 

що сутність соціального капіталу розкривається через його функції: 

1) підвищення ефективності взаємодії, оскільки допомагає учасникам груп 

досягнути цілей, які важко чи неможливо досягнути без нього; 2) забезпечення 

підтримки дій тих, хто входить до соціальної мережі. В економічній теорії 

Дж. Коулмана вважають засновником функціонального підходу до вивчення 
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соціального капіталу, хоча чимало фахівців критикують його теорію через 

категоріальну розмитість базових понять. 

Починаючи із середини 1990-х років у науковому дискурсі не згасає інтерес 

до дослідження природи та ролі соціального капіталу в економічних та 

суспільних процесах. Зокрема кількість нових статей, пов’язаних із 

застосуванням цього ключового слова в електронній базі даних Repec electronic 

database, зросла з десяти в 1995 р. до чотириста тридцяти в 2001 р. Найбільш 

ґрунтовними дослідженнями проблематики соціального капіталу стали праці 

Р. Патнема та Ф. Фукуями. Запропоноване Ф. Фукуямою визначення соціального 

капіталу як сукупності неформальних правил і норм, які поділяються членами 

групи, та дозволяють їм взаємодіяти один з одним, на сьогодні в науковій 

літературі вважається одним із найбільш релевантних. Як зазначає дослідник, 

“це може бути як мала група, яка складається з друзів, які допомагають один 

одному переїхати в іншу квартиру, чи велика група, скажімо, корпорація, чи в 

деяких випадках суспільство в цілому” [482, с. 377–378]. Таке трактування 

соціального капіталу дозволило вийти за межі мікросоціуму (сім’я, друзі, 

сусідство тощо) й переключитися на вивчення його значення на мезо- та 

макрорівні (місцева громада, громадянське суспільство тощо), тоді як Р. Патнем, 

за словами Ф. Фукуями, став першим дослідником, якому “вдалося спровокувати 

гарячі дебати про роль соціального капіталу й громадянського суспільства” [483] 

на міжнародному рівні.  

За Р. Патнемом, соціальний капітал – зв’язки, спільні цінності в суспільстві, 

які дозволяють окремим особам і групам довіряти один одному, працювати 

разом; мережі зі спільними нормами, цінностями, що полегшують кооперацію в 

межах або між групами. Це можуть бути зв’язки між друзями, колегами, 

громадами чи сімейні відносини. Визначення Р. Патнема було покладено в 

основу концепції соціального капіталу, яку наприкінці 1990-х років почала 

розробляти Організація економічного співробітництва та розвитку (далі – 

ОЕСР), а його праця “Боулінг наодинці” [581]  підштовхнула міжнародні 
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інституції до проведення спеціальних досліджень у царині подолання 

економічної нерівності та соціальної ізоляції.  

Наприкінці ХХ ст. концепція соціального капіталу охоплювала широке коло 

економічних і соціальних явищ, хоча науковцям так і не вдалося досягнути 

концептуальної єдності у тлумаченні природи даного феномену. Так, відомі 

дослідники проблеми П. Десгупта і І. Сірегелдін констатували, що “соціальний 

капітал означає різні речі для різних людей” [440, с. Х]. У 1996 р. з метою 

уніфікації та роз’яснення цієї концепції Світовий банк започаткував окрему 

програму, присвячену дослідженню розвитку соціального капіталу та 

узгодженню наукових позицій економістів і соціологів (англ. “The Social Capital 

Initiative” (SCI)), а в квітні 1997 р. провів міждисциплінарний семінар на тему: 

“Соціальний капітал: інтеграція економічних і соціологічних перспектив” (англ. 

“Social Capital: Integrating the Economist’s and the Sociologist’s Perspectives”). На 

початку ХХІ ст. з ініціативи Світового банку уперше було запропоновано 

використовувати інституційний підхід до вивчення соціального капіталу. Проте 

й надалі більшість науковців частіше використовують ресурсну концепцію, 

розроблену П. Бурдьє та Дж. Коулманом, оскільки вона відповідає неокласичним 

принципам мейнстріму економічної теорії.  

Після 2000-го року інтерес до концепції соціального капіталу почав дещо 

згасати. Навіть міжнародний форум, присвячений проблемам формування 

соціальному капіталу, що проходив у шведському місті Готеборг у 2012 р., 

об’єднав невелику кількість науковців [451]. Про це свідчить і використання 

інструментів Google Trends [597], який фіксує зменшення запитів на тему 

“соціальний капітал” в Інтернет-мережі після 2005 р. Як слушно зазначає 

американський дослідник із Бостонського університету А. Ділл, науковий 

інтерес до соціального капіталу “розсіявся” між суміжними з ним поняттями, 

такими як: громадянське суспільство, соціальний розвиток, соціальне 

підприємництво, соціальні мережі, солідарність, альтруїзм, філантропія, 

волонтерство тощо. Проте, на нашу думку, глобальна криза 2008–2009 рр., яка 

стала каталізатором появи нових економічних явищ, процесів, у тому числі й 
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активізації громадянської активності та соціальної взаємодії, відродила спроби 

науковців використати цю концепцію як базову для пояснення ключових 

зрушень у суспільному розвитку. 

З вище зазначеного видно, що в сучасній науці відсутнє уніфіковане 

визначення соціального капіталу. Плутанина також загострилася у зв’язку з 

використанням різних понять, пов’язаних із ним: від соціальної енергії нації, 

громадського духу, соціальних зв’язків, мережі дружніх відносин до 

громадянського суспільства, соціальних ресурсів, добросусідства тощо. 

Найчастіше соціальний капітал визначають як актив, ресурс, потенціал 

суспільства, який представлений соціальними мережами, довірою, соціальними 

нормами чи культурою. Наразі дослідники розглядають соціальний капітал 

переважно як нематеріальний актив, що формується через соціальні взаємодії в 

суспільстві й здатний забезпечити отримання значних позитивних соціальних та 

економічних ефектів членам спільноти.  

Сама дефініція соціального капіталу передбачає поєднання “соціальної” й 

“капітальної” складових [112]. “Соціальним” цей капітал називають через те, що: 

1) доступ до ресурсів можна отримати лише через участь у соціальних мережах 

і взаємодію з іншими; 2) його обсяг не зменшується, а навпаки – зростає під час 

колективного застосування; 3) вигоду від використання соціального капіталу 

отримує не лише індивід, а й спільнота й суспільство загалом, що дає підстави 

розглядати його як суспільне благо.  

На нашу думку, використання терміну “капітал” у цьому концепті пов’язано 

з тим, що: 1) це один із видів ресурсів, який використовують для створення 

доданої вартості; 2) може бути отриманий через інвестування, рідше – 

успадкування; 3) передбачає необхідність інвестування часу, грошей чи інших 

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

послуга, багатство, влада, репутація, інформація тощо) формах у майбутньому 

періоді; 4) є обмежено ліквідним; 5) має здатність конвертуватися в інші форми 

капіталу, проте не може бути повністю автономним відносно інших форм; 6) як 

і інші види капіталу, забезпечує отримання доходу лише у випадку його 
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активного обміну; 7) дозволяє досягнути результатів, які було б неможливо 

отримати за його відсутності тощо. На підставі вищезазначеного можемо 

стверджувати, що соціальному капіталу іманентні властивості капіталу, оскільки 

це господарський ресурс, який має ліквідність, здатність до накопичення, 

перетворення в грошову форму; є вартістю, яка відтворюється в процесі 

безперервного кругообігу форм та створює економічну та соціальну додану 

вартість. Так, 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 формах у майбутньому періоді. 

Проблемними в теоретичному обґрунтуванні природи соціального капіталу 

залишаються питання розмежування прав власності, відчуження-присвоєння, 

амортизації, вимірювання соціального капіталу та його “дивідендів”. У зв’язку з 

цим окремі дослідники (серед них – С. Берон, Б. Едвардс, Б. Файн, Дж. Філд, 

М. Фолі, Т. Шуллер [408, 462, 478]  та ін.) критикують цю концепцію через 

складність її застосування в дослідницьких та політичних програмах. Водночас 

значна кількість економістів, визнавши суспільну значимість такого ресурсу, і 

досі не погоджуються з правомірністю використання самого терміну. Так, під час 

міжнародної конференції, організованої Світовим банком, присвяченої 

проблемам соціального капіталу, Нобелівські лауреати К. Ерроу та Р. Солоу 

запропонували змінити його назву на “суспільні відносини”, оскільки окремі 

його ознаки не відповідають економічному поняттю “капітал” [403, с. 3–10; 601]. 
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Німецький дослідник К. Оффе вважає соціальний капітал “метафорою, яка 

вводить в оману” й пропонує замінити його терміном “соціальний актив” [567]. 

Російські вчені М. Блок й М. Головін переконані, що доцільніше 

використовувати поняття “соціальні комунікативні активи” [18]. Проте ми 

вважаємо, що соціальний капітал релевантний поняттю “капітал”. Його 

капітальні властивості легше пояснити через наявність кредитних зобов’язань 

(англ. credit slips). Якщо економічний суб’єкт A робить щось для B і довіряє 

йому, це створює очікування в A і зобов’язання щодо їх погашення з боку B. 

Якщо економічний агент має велику кількість таких кредитних зобов’язань від 

інших осіб, виникає пряма аналогія з фінансовим капіталом [430, с. 20–22]. 

Водночас соціальний капітал, який потребує інвестицій у формі часу, грошей, 

зусиль, можна розглядати як альтернативну вартість егоїстичної економічної 

поведінки індивіда задля отримання корисного ефекту в майбутньому 

(наприклад, неформального соціального страхування тощо) або соціальне 

інвестування, оскільки агенти накопичують права над ресурсами своєї соціальної 

мережі тощо.  

Соціальний капітал має спільні та відмінні риси відносно інших видів 

капіталу: фізичного, фінансового, людського, культурного, політичного тощо 

[111]. З позиції економічної соціології їх детальний аналіз був запропонований 

В. Радаєвим [292, с. 32]. На думку відомого німецького дослідника Х. Ессера, усі 

види капіталу можна класифікувати за двома критеріями: специфікою 

виробництва та споживання [464, с. 22–25]. Відповідно до цього визначається 

вид блага, до якого вони належать (приватного чи суспільного), та сфера 

застосування капіталу (широка чи вузька). Фінансовий і людський він відносить 

до приватних, тоді як політичний – суспільного блага. На нашу думку, 

соціальний капітал має ознаки суспільного блага.  

Соціальний відрізняється від інших видів капіталу тим, що створюється за 

допомогою суспільних інвестицій, але не в такій формі як фізичний і людський; 

не є атрибутом окремого економічного агента, а полягає у можливостях і 

потенціалі ресурсів, які він може використовувати через соціальну мережу; є 
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продуктом успадкування культури й норм поведінки; відображає переважно 

відносини, а не власність одного економічного індивіда тощо. У своїй роботі 

“Боулінг наодинці” Р. Патнем зауважив, що: “у той час як фізичний капітал 

відноситься до фізичних об’єктів, людський капітал пов’язаний зі здібностями 

окремих осіб, соціальний капітал – зі взаємозв’язками між людьми – соціальних 

мереж, норм взаємодії і довіри, які виникають у таких відносинах” [581, с. 19]. 

Натомість культурний капітал часто розглядають як складову людського 

капіталу, який економічний агент може накопичувати завдяки таланту, 

навичкам, підготовці та впливу культурної діяльності. Однак окремі економісти 

трактують його як форму соціального капіталу, оскільки культурні звичаї 

громади можуть посилювати відносини партнерства та кооперації в мережі. 

До властивостей соціального капіталу відносимо: 1) здатність до 

накопичення, збільшення своєї вартості, знецінення у випадку 

недовикористання; у поодиноких випадках – передачі в спадок; 2) він відкриває 

або розширює доступ до інших ресурсів: людських, фінансових, природних, 

інформаційних, а також отримання товарів і послуг; 3) здатний створювати нову 

цінність – матеріальні та нематеріальні блага, а також продукувати корисні 

ефекти в соціальній мережі та економічній системі в цілому; 4) взаємопов’язаний 

із іншими видами капіталу, але не є повністю взаємозамінним; 5) має ознаки 

суспільного блага; 6) нерозривно пов’язаний із соціальною інклюзією, довірою, 

створенням соціальних мереж тощо. На рис. А.1 додатку А видно, що соціальний 

капітал можна розглядати на рівнях окремого індивіда або спільноти. Ми ж 

розглядатимемо колективний соціальний капітал, який має кілька рівнів 

розвитку: мікро-, мезо- та макрорівні. 

Науковці по-різному структурують соціальний капітал. За П. Бурдьє, він 

включає довіру, репутацію, спільні норми й цінності [418]. Е. Остром 

ідентифікує довіру, мережі та інститути [397, с. 73]. У Дж. Коулмана до складу 

останнього входять зобов’язання, очікування, інформаційні канали, соціальні 

норми [430, с. 95–120]. У своїй науковій роботі ми дотримуватимемося 

розширеної трискладової моделі соціального капіталу (т. зв. тріади соціального 
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капіталу), запропонованої Р. Патнемом. Така модель включає соціальні норми й 

цінності (англ. shared norms and values), довіру (англ. trust and reciprocity) та 

соціальні мережі (англ. social networks). У нашому дослідженні надалі ми 

уточнимо та доповнимо цю модель.  

Окремі економісти підкреслюють важливість соціальних мереж [429, 

с. 598]. Для Р. Патнема ключовими елементами соціального капіталу є довіра та 

взаємність, що виникають унаслідок внутрішньогрупових зобов’язань [581]. У 

Ф. Фукуями соціальний капітал насамперед залежить від норм і цінностей, які 

поділяються в спільноті тощо [364, с. 26].  

Соціальні мережі є важливим компонентом соціального капіталу [539]. У 

цьому контексті в науковому обігу поняття “соціальна мережа” з’явилося 

завдяки роботам Дж. Коулмана. Основні переваги соціальних мереж полягають 

у їх здатності генерувати, передавати та збільшувати інформацію [429, 56]. На 

думку П. Бурдьє, соціальна мережа є основою соціального капіталу, оскільки 

виконує роль “несучої конструкції”, що формується на підставі довірчих 

відносин між економічними агентами. У ній узгоджуються індивідуальні та 

колективні інтереси. У цьому контексті соціальні мережі  виконують функцію 

реалізації специфічних інтересів їх учасників – суб’єктів господарювання. 

Найчастіше під соціальною мережею розуміють стійкі, повторювальні 

реципрокні відносини різної інтенсивності між економічними агентами однієї 

або різних соціальних груп, що базуються на довірі, єдиній ціннісно-

нормативній системі та реалізуються у формі обміну. Соціальні мережі 

охоплюють відносини ринкового чи неринкового характеру зі збереженням 

балансу інтересів взаємодіючих суб’єктів господарювання, унаслідок яких 

формується система взаємних очікувань і зобов’язань стосовно один одного, 

пролонговані в часі [11, с. 23]. Соціальні мережі характеризуються 

диверсифікацією, рівнем організації, укоріненістю (тривалістю взаємних 

очікувань і зобов’язань), реципрокністю та ін. Основними параметрами 

характеристики мережі є щільність (кількість економічних агентів та взаємодій 

між ними); рівень централізації, гомогенність, інтенсивність взаємодії (кількість 
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взаємодій за одиницю часу); замкненість і стійкість зв’язків. Мережі бувають 

двох основних видів – персональна й соціальна. Остання передбачає 

взаємовідносини певної спільноти (асоціації), рамки якої формально чи 

неформально обмежені. За інтенсивністю взаємодій у соціальних мережах 

М. Ґрановеттер виділяє сильні й слабкі зв’язки, які складають основу мереж. 

Сильні зв’язки існують між обмеженим колом економічних агентів, відносини 

яких будуються на персоніфікованій довірі один до одного, у той час як слабкі 

(“мости” у визначеннях М. Ґрановеттера) – неінтенсивні зв’язки між суб’єктами 

господарювання, що дозволяють збільшити кількість економічних агентів, 

ресурсів, задіяних у мережі [56, с 34]. У той час, коли Дж. Коулман і Г. Лоурі 

акцентують увагу на важливості мережевої щільності соціального капіталу, 

Р. Берт виділяє його протилежну властивість. На його думку, цінною є відносна 

свобода від зв’язків, визначена ним як структурні ніші (англ. structural holes), що 

сприяють індивідуальній мобільності в соціальних мережах. На його думку, 

щільні мережі характеризуються надлишком однорідної інформації, у той час як 

слабкі зв’язки можуть слугувати джерелом нових знань і ресурсів. Рівні 

відкритості та щільності соціальних мереж змінюють розподіл ресурсів між 

суб’єктами господарювання [11, с. 23]. Крім того, окремі економічні агенти 

всередині мережі можуть взаємодіяти тісніше, ніж інші, і така кластеризація 

може поглиблювати нерівномірність розподілу ресурсів і мати різний 

економічний ефект для її учасників [441, с. 396]. 

І. Штейнберг виділяє також сімейно-родинну та колективну мережі. 

Перший тип будується на основі відносин між близькими родичами, тоді як 

другий формується завдяки взаємодії між друзями, сусідами, членами 

територіальної громади, тобто індивідами, які не є членами сім’ї економічного 

агента. Останній тип сприяє підвищенню рівня суспільного, а не індивідуального 

добробуту, а тому, на нашу думку, є більш цінним з точки зору національної 

економіки. Хоча ефективність соціального капіталу залежить від рівня розвитку 

соціальних мереж, але вони не є тотожними поняттями, як припускають окремі 

економісти. Мережі забезпечують необхідні умови для доступу до використання 
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вкладених ресурсів, характеризують якість і кількість ресурсів, які можуть 

отримати учасники, проте створення мережі ще не передбачає ефективну спільну 

взаємодію між суб’єктами господарювання. 

У науковому дискурсі існує припущення, що основою соціального капіталу 

є довіра [110], тобто наявність у спільноти очікувань того, що всі її члени будуть 

поводити себе чесно, передбачливо, згідно з нормами. Р. Патнем пропонував 

розрізняти довіру до економічних агентів, яких “ми знаємо” та “не знаємо”, тобто 

відповідно “вузьку” (англ. thin trust) та “широку” (англ. thick trust) довіру [265, 

с. 212–219]. Подібно до цього в 1990-х роках Ф. Фукуяма увів у науковий обіг 

поняття “радіус” довіри, що визначає коло економічних агентів (чи їх груп), які 

входять у єдину систему довірчих відносин. Сучасне суспільство, на відміну від 

традиційного, складається з великої кількості тісно взаємодіючих між собою 

соціальних груп, що представляють низку “радіусів довіри, які накладаються 

одне на одного” [363, с. 18–19]. У нашому дослідженні ми притримуємося 

типологізації довіри на такі види: загальну (англ. generalised trust) – довіру до 

інших членів суспільства; міжособистісну (англ. interpersonal trust) – довіру між 

економічними агентами, які знають один одного, у тому числі співробітників, які 

працюють в окремих командах або відділах; інституційну (англ. institutional trust) 

– довіру до влади, керівництва компанії тощо. 

У групах, яким притаманний високий рівень взаємної довіри, знижується 

рівень опортуністичної поведінки, що спричиняє зменшення трансакційних 

витрат, і, відповідно, загальних витрат пропозиції. Проте згідно з теорією ігор у 

випадку стратегічної взаємодії двох індивідів, які стоять перед вибором: 

довіряти чи не довіряти один одному під час ринкової чи неринкової операції, як 

правило, існує дві рівноваги за Нешем (т. зв. соціальна дилема): в умовах повної 

довіри чи абсолютної недовіри між економічними агентами. 
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Таблиця 1.1 

Кооперація та довіра  

 Індивід 2 довіряє Індивід 2 не довіряє 

Індивід 1 довіряє 10; 10 -8; 8 

Індивід 1 не довіряє 8; -8 0; 0 

Джерело: [371, с. 691–696]. 

Таблиця 1.1 ілюструє результати стратегічної взаємодії двох суб’єктів 

господарювання, які мають економічний вибір: довіряти чи не довіряти один 

одному під час трансакції. За умови взаємної довіри кожен може отримати дохід 

обсягом 10 одиниць, тоді як недовіри – трансакція не буде проведена. Якщо один 

економічний агент довіряє іншому, але довіра не є взаємною, він втратить 

8 одиниць, які отримає опортуніст. Загалом економічна ситуація (гра), 

представлена в таблиці, має дві рівноваги за Нешем – (10; 10), (0; 0). У першому 

випадку рівновага за Нешем встановлюється за умов взаємної довіри, в іншому 

– недовіри. У зв’язку з існуванням соціальної дилеми, яку представлено в 

таблиці 1.1, Р. Аксельрод обґрунтував основні умови для встановлення довірчих 

відносин під час економічних трансакцій: значна взаємозалежність економічних 

агентів, очікування спільного економічного результату, відсутність альтернатив 

взаємодії, негативних зовнішніх впливів й перманентний характер економічних 

взаємодій між суб’єктами господарювання [406, с. 1391–1396]. 

Водночас у західній науці дискусійними залишаються питання, чи є довіра 

основним чи інтегральним компонентом соціального капіталу або одним із 

наслідків його розвитку. Зокрема М. Вулкок та Дж. Філд вважають, що явище 

довіри можна розглядати як побічний результат формування соціального 

капіталу та її варто досліджувати як окремий соціально-економічний феномен 

[653], тоді як у С. Коута і Т. Хілі довіра – складова, передумова та наслідок 

розвитку соціального капіталу [511]. У своєму дослідженні ми теж 

притримуємося останньої позиції. 

Не менш важливе значення в структурі соціального капіталу мають 

соціальні норми та цінності. Норми виникають як механізм обмеження 
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негативних або стимулювання позитивних зовнішніх ефектів. У своїй праці “До 

ефективних суспільств. Дороговкази в майбутнє” економіст Б. Гаврилишин 

розрізняє три групи цінностей [43, с. 35–46] (індивідуалістсько-конкуренційні, 

групово-кооперативні, егалітарно-колективістські) та визначає типи економічної 

системи й політичного правління, які їм найбільше відповідають для 

забезпечення ефективного суспільного розвитку (табл. 1.2).  

Таблиця 1.2 

Види цінностей та їх зв’язок з політичним правлінням та економічною 

системою (за Б. Гаврилишиним) 

Цінності Політичне правління Економічна система 

Індивідуалістсько-

конкуренційні 

Противага  

(боротьба за владу) 

Вільне підприємництво 

Групово-кооперативні Колегіальне 

 (співпраця при владі) 

Узгоджене вільне 

підприємництво 

Егалітарно-

колективістські 

Унітарне 

(диктатура) 

Адміністративно-

командна система 

Джерело: [43, с. 21, 35–46]. 

В умовах розвинутого соціального капіталу в суспільстві часто домінують 

групово-кооперативні цінності, що передбачають узгодження економічної 

поведінки індивідів із колективними й суспільними потребами та досягнення 

цілей шляхом кооперативної взаємодії з іншими.  

У розвиток такого підходу, соціальні норми можуть бути класифіковані на 

продуктивні та деструктивні за критерієм позитивного (сприятливого для 

розвитку) чи негативного (такого, що блокує розвиток) впливу на рівень 

соціального капіталу відповідно. До продуктивних соціальних норм відносимо 

особисту відповідальність, толерантність, солідарність, патріотизм, активну 

громадянську позицію, законослухняність, підприємницьку культуру, норми 

реципрокності тощо. До деструктивних належать патерналізм, хабарництво, 

норма подвійної моралі, соціальна девіантність, нігілізм тощо. У такий спосіб 

структура соціального капіталу, яку ми аналізуємо в науковій роботі, має вигляд, 

відображеної на рис. А.2. 
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Як важливий економічний ресурс соціальний капітал залежно від рівня 

розвитку може стати або бар’єром, або, навпаки, механізмом доступу та 

ефективного використання інших ресурсів. На думку Х. Ессера, розбудова 

соціального капіталу полегшує економічним агентам доступ до таких ресурсів 

як: 1) інформація, 2) підприємницькі здібності, 3) фінансовий капітал; 

4) соціальний контроль і захист, 5) репутація, 6) групові норми, цінності [464, 

с. 22–50]. Він пропонує розрізняти соціальний капітал відносин (англ. relational 

social capital) і системний соціальний капітал (англ. system social capital). Такий 

поділ соціального капіталу є умовним.  

Соціальний капітал відносин – персональний ресурс економічного агента, 

цінність якого залежить від попередніх інвестицій у нього. Загальний запас цього 

капіталу має безпосередній зв'язок із обсягом ресурсів та вигодами, які може 

прямо чи опосередковано отримати суб’єкт господарювання від взаємодії з 

іншими. Чим більша кількість економічних агентів у мережі і вища цінність 

ресурсів, тим необхідні менші обсяги інвестицій та витрати часу для його 

створення. Проте, коли збільшуються матеріальні активи, підвищується 

добробут економічних агентів, відносини з іншими стають “дорожчими”. Це 

пов’язано з тим, що зростає цінність часу: економічний агент здатний швидше 

відмовитися від взаємодії з іншими в мережі, оскільки в нього стало менше 

вільного часу. Унаслідок цього соціальний капітал відносин може зменшуватися.  

До основних видів соціального капіталу відносин належать позиційний 

(англ. positional social capital), довірчий (англ. trust social capital) і капітал 

зобов’язань (англ. obligation social capital). Нагромадження позиційного 

соціального капіталу пов’язане з врахуванням т. зв. структурних ніш. Як вище 

зазначалося, основна ідея концепції структурних ніш, розроблена Р. Бертом, 

полягає в тому, що якщо економічні агенти в кожній мережі тісно 

взаємопов’язані й взаємодіють у межах малих груп, то має місце багатократність 

однотипних контактів; важливіше взаємодіяти з малою кількістю суб’єктів 

господарювання з різних мереж, унаслідок чого економічний агент отримує 

доступ до диференційованих джерел ресурсів й здатний легше вирішити 
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проблему асиметрії інформації. Позиційний капітал зростає зі збільшенням 

економічних взаємодій з економічними агентами інших мереж, збереженням 

високої цінності ресурсів та вигоди, яку можна отримати через такі взаємодії.  

У формуванні довірчого соціального капіталу особливого значення набуває 

довіра, яка пов’язана з репутацією економічних агентів. Довірчий капітал 

детермінований характером очікувань, цінністю ресурсів, вигодами, які можна 

отримати від їх використання, та кількістю економічних взаємодій.  

Економічний агент також може володіти капіталом зобов’язань. Рівень 

залежності одного суб’єкта господарювання від іншого часто визначається 

певним обсягом зобов’язань, про які було вказано вище. Зобов’язання є 

додатковою мотивацією економічного агента передати необхідні ресурси. 

Порушення умов неформального договору спричиняє застосування санкцій з 

боку спільноти та відмову інших суб’єктів господарювання надавати потрібні 

ресурси в майбутньому. Формування довірчого капіталу та капіталу зобов’язань, 

як правило, відбувається в соціальних мережах із сильними зв’язками.  

Так, основною проблемою структури соціального капіталу відносин є те, що 

слабкі зв’язки необхідні для доступу до диверсифікованих ресурсів, тоді як 

сильні – для встановлення довіри та дотримання зобов’язань. Відмінність 

системного соціального капіталу від капіталу відносин полягає в тому, що він не 

може бути “привласненим” жодним із суб’єктів господарювання. За 

твердженням Дж. Коулмана, “соціальний капітал – це не приватна власність 

одного з людей, які отримують вигоду від нього” [429, с. 315]. Усі економічні 

агенти, які входять до соціальної мережі, можуть одержувати дохід від 

використання соціального капіталу та зазнавати втрат під впливом його 

деформації. Згідно з теорією Х. Ессера, формами системного соціального 

капіталу є системні контроль, довіра та мораль [464]. Системний контроль 

ефективний в умовах, коли інформація про економічну поведінку суб’єктів 

господарювання, які входять до мережі, поширюється швидко й прозоро, 

унаслідок чого легко виявити т. зв. “безбілетників”. Високий рівень системного 

контролю, як правило, притаманний соціальним мережам, які характеризуються 



50 
 

високою щільністю, закритою структурою й стабільністю економічних 

взаємодій. Системний контроль не завжди зручний для економічних суб’єктів, 

оскільки знижує рівень тіньової економіки, неформальних доходів та інших 

проявів опортуністичної поведінки. Системна довіра – оптимістичні очікування 

та переконання економічних агентів, що ефективне функціонування організації 

чи системи не пов’язане з поведінкою окремих суб’єктів господарювання. Кожен 

з економічних агентів (навіть ті, хто на неї не заслуговують) отримують переваги 

від такої співпраці. З появою системної довіри функціонування всієї системи стає 

більш незалежним від структури потоків інформації. Системна довіра здатна 

усунути недоліки системного контролю. Системна мораль, норми, цінності 

зменшують ризики виникнення дилеми ув’язненого та інших соціальних дилем. 

Унаслідок цього зменшуються трансакційні витрати. Прикладом системної 

моралі є патріотизм чи норми особистої відповідальності. Системна мораль може 

розвиватися лише за умов ефективної системи соціального контролю й високої 

системної довіри. 

Існують й інші підходи до типологізації соціального капіталу. Так, 

А. Крішна і Н. Апхоф запропонували розглядати типи соціального капіталу за 

критерієм форм організації, виокремивши структурний і культурний (чи 

когнітивний) соціальний капітал тощо [540].  

Для нашого дослідження найбільш релевантним є його поділ на 

горизонтальний і вертикальний. У рамках кожного з видів можна виділити 

закритий (англ. bonding social capital) і відкритий (англ. bridging social capital) 

соціальний капітал. Закритий соціальний капітал формується у невеликій групі 

економічних агентів, об’єднаних спільними економічними інтересами, 

характеризується вузьким “радіусом” довіри, сильними мережевими зв’язками, 

гомогенністю тощо. Він переважно створюється на рівні сім’ї, етнічної, 

професійної груп, які поділяють спільні соціальні норми та цінності. Наявність 

такого соціального капіталу передбачає чітке розмежування суспільства на 

“свій-чужий” (т. зв. домінування “обмеженої моралі”), а незначний “радіус” 

довіри в такому випадку здатний підтримувати виникнення вузьких груп 
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інтересів, які в науковій літературі називають “групами Олсона” – малих і 

закритих груп економічних агентів, метою яких є максимізація добробуту членів 

групи, у тому числі й за рахунок скорочення добробуту інших членів суспільства 

[51]. Загалом вибір опортуністичної поведінки ускладнюється в закритих групах. 

Чим сильнішими є соціальні норми, тим легше ідентифікувати порушення й 

призначити санкції. Такий закритий соціальний капітал може перешкоджати 

економічному розвитку, оскільки: 1) групові інтереси можуть суперечити 

суспільним, 2) групова згуртованість може обумовити консервацію 

неефективних моделей поведінки тощо. 

Для розвитку відкритого соціального капіталу необхідна широка довіра 

економічних агентів до інших суб’єктів господарювання. Такий соціальний 

капітал характеризується слабшими, менш щільними, але більш скріпленими 

зв’язками, які відіграють роль т. зв. “соціального клею”. Такий соціальний 

капітал сприяє виникненню широких суспільних коаліцій, які в науковій 

літературі називають “групами Патнема”. Відкритий соціальний капітал 

дозволяє усунути бар’єри для поширення нових знань та інформації. Довіра вже 

не є результатом зобов’язань економічних агентів, а залежить від рівня їхньої 

обізнаності, досвіду минулих економічних трансакцій та специфічних 

особливостей мережі. Крім закритого й відкритого, виокремлюємо вертикальний 

соціальний капітал, що характеризує соціально-економічні зв’язки між тими, хто 

має різні рівні влади, наприклад, між політичною елітою та населенням. 

Формування такого соціального капіталу передбачає ефективну взаємодію між 

органами влади та спільнотами, яких вони обслуговують. Однією з 

характеристик вертикального соціального капіталу є рівень довіри економічних 

агентів до органів влади. 

У 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 
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взаємодії, що мають вирішальне значення для забезпечення ефективного 

господарювання. Водночас 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. За критерієм оптимальності для державного управління 

більш ефективним є вертикальний, тоді як для суспільної взаємодії – 

горизонтальний соціальний капітал. Водночас існує 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. 

У своїй промові на честь отримання Нобелівської премії з економіки 

Е. Остром запропонувала розрізняти чотири типи економічних благ, які наведені 

в таблиці 1.3. 

Таблиця 1.3 

Види економічних благ (за класифікацією Е. Остром) 

 Вичерпність і подільність під час використання 

Висока Низька 
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В
и

со
к
а Громадські ресурси 

(Common-pool resources): 

підземні води, зрошувальні 

системи, озера, рибні угіддя, ліси, 

пасовища тощо 

Суспільні блага 

(Public goods): 

національна оборона, освіта, 

пожежна охорона тощо 

Н
и

зь
к
а Приватні блага 

(Private goods) 

Їжа, одяг, автомобіль тощо 

Клубні блага 

(Toll goods): 

Театр, приватні клуби, дитячі 

садки тощо 

Джерело: складено за даними [573]. 
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Відповідно до такої класифікації залежно від умов організації соціальної 

мережі, довіри та спільних цінностей соціальний капітал може бути суспільним 

або клубним благом. На рівні національної економіки соціальний капітал можна 

розглядати як суспільне благо, що споживається колективно та забезпечує 

вигоду для всіх учасників соціальної мережі [46, 185]. Специфіка соціального 

капіталу як суспільного блага полягає в тому, що індивідуальні вигоди, як 

правило, зростають зі збільшенням кількості користувачів. Це дія т. зв. 

мережевого ефекту. Він пояснюється тим, що цінність соціального капіталу 

насамперед обумовлена перевагами, які він надає (серед них – доступ до послуг, 

інформації та інших ресурсів тощо): чим більша кількість включених у мережу 

економічних агентів, тим можна отримати більший обсяг ресурсів та 

створюється більша цінність. При цьому розрізняють позитивний і негативний  

мережеві ефекти. Позитивний мережевий ефект – здатність організованої 

спільноти виробляти істотну цінність для кожного з економічних агентів, тоді як 

негативний передбачає обернену залежність між кількістю користувачів та 

величиною цінності, яку вони можуть отримати. Соціальний капітал як суспільне 

благо, як правило, зумовлює створення позитивного мережевого ефекту. 

Забезпечення економічних суб’єктів суспільним благом не означає, що його 

цінність є однаковою для всіх користувачів. Навпаки цінність такого блага буде 

різною для його споживачів. Відповідно кожен із них буде готовий сплачувати 

різну ціну за його створення та використання. У такий спосіб попит на 

соціальний капітал, як і на приватні блага, у різних економічних агентів буде 

неоднаковий. Якщо у випадку ринкової рівноваги під час споживання 

приватного блага різні споживачі можуть купувати різну кількість благ за однією 

ж ціною, то у випадку з суспільним благом, яким є соціальний капітал, різні 

економічні агенти здатні отримати однакові вигоди, проте ціна (витрати ресурсів 

і часу), яку вони будуть сплачувати, буде різною. У випадку, коли соціальний 

капітал є благом лише для невеликої групи суб’єктів господарювання та 

спричиняє погіршення добробуту інших економічних агентів, він належить до 

клубних благ.  
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Важливою проблемою існування суспільних благ є проблема безбілетника. 

Одним із способів її вирішення є посилення контролю за споживанням суспільних 

благ. Проте це виключення зі споживання є неефективним за Парето, оскільки 

додатковий користувач не зменшить вигоди інших від використання соціального 

капіталу, а час, упродовж якого економічний агент буде здійснювати контроль за 

його користуванням, можна використати продуктивніше. Водночас соціальний 

капітал здатний створювати як позитивні, а за певних обставин – і негативні 

екстерналії. Створення позитивних і негативних екстерналій пов’язано з тим, що 

вигоди або втрати від розвитку чи руйнування соціального капіталу відповідно 

отримують і ті, хто не брав участі в його розбудові. Наприклад, у випадку ерозії 

(деформації) соціального капіталу економічні агенти, які до цього не були 

учасниками спільних мереж, можуть перестати довіряти іншим в анонімних 

економічних взаємодіях тощо. Наявність негативних екстерналій також порушує 

етичний баланс між поведінкою індивідуального споживача й колективним 

споживанням.  

Економічні агенти, як правило, зацікавлені в інтерналізації екстерналій. 

Екстерналії зумовлюють неефективність економічної системи, тому їх корекція 

може дозволити збільшити добробут кожного. Основними формами примусу до 

дотримання певної моделі поведінки є державний або соціальний контроль за 

допомогою спільних норм і цінностей. Соціальні норми – один із способів 

інтерналізації екстерналій. Вони визначають таку ж форму поведінки акторів, як 

і в інших, – т. зв. “стадний ефект” (англ. herd effect). Економічні агенти можуть 

слідувати соціальним нормам через страх остракізму чи через те, що їм невигідно 

себе так поводити. Саме добровільна кооперація у формі асоціацій в умовах 

дилеми ув’язнених здатна вирішити проблеми анархії, неефективності 

суспільних благ, негативних екстерналій тощо. 

Руйнування чи деформація соціального капіталу завжди зумовлює 

негативні наслідки для економіки та суспільства загалом. Як правило, така 

тіньова сторона соціального капіталу пов’язана з розширенням економічної 

активності невеликих закритих груп спеціальних інтересів, які прагнуть 
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отримати виграш за рахунок іншої частини суспільства та стають джерелом 

дискримінації. Унаслідок цього виникає асиметрія можливостей у доступі до 

ресурсів та ринків. Ф. Фукуяма також стверджував про негативні соціальні та 

економічні наслідки від руйнування соціального капіталу. У праці “Довіра” він 

виходить із припущення, що соціальний капітал може бути не лише суспільним 

благом, але й сприяти розвитку інших суспільних благ [364]. Наводячи приклади 

можливих негативних ефектів від розвитку фізичного й людського капіталів, він 

приходить до висновку, що за умови деформації соціальний капітал може 

спричиняти значно гірші наслідки, аніж інші види капіталу.  

Соціальний капітал виконує в економіці важливі функції, які умовно можна 

розподілити на структурні та когнітивні. Структурні пов’язані з 

урізноманітненням організаційних форм соціального капіталу як умови його 

еволюційного розвитку. Економічна суть когнітивної функції полягає в 

розширенні “радіусу” довіри та інтерналізації соціальних норм з метою 

зменшення трансакційних витрат, асиметрії інформації, зниження ризику 

виникнення опортуністичної поведінки, підвищення рівня передбачуваності 

економічної поведінки суб’єктів господарювання, їх економічного вибору, 

зниження невизначеності зовнішнього середовища, що зумовлює економічний 

розвиток нової якості (інноваційний, інклюзивний, на засадах сталого розвитку). 

Загалом розбудова соціального капіталу сприяє вирішенню проблем 

координації, кооперації та розподілу. Зокрема економічне значення соціального 

капіталу полягає в тому, що він зменшує витрати на координацію спільної 

діяльності та кооперацію. Водночас він сприяє підвищенню рівня соціальної 

згуртованості та більш справедливому розподілу ресурсів, доходів та продуктів 

у суспільстві тощо. Н. Лін, К. Кук та Р. Берт стверджують, що соціальний капітал 

виконує  експресивну (англ. expressive) та інструментальну (англ. instrumental) 

функції [546, 547]. У першому випадку він пов’язаний із емоційною складовою, 

яка впливає на економічну поведінку економічних агентів, та сприяє 

інклюзивності, суспільній згуртованості, формуванню оптимістичних очікувань, 

суб’єктивного відчуття гідності, комфорту, дотримання справедливості, 
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захищеності; дозволяє отримати соціальну підтримку чи втримати існуючі 

ресурси. Інструментальна функція призначена підвищити рівень ефективності 

економічних процесів через створення рівного та симетричного доступу до 

ресурсів для всіх членів спільноти.  

Позитивними наслідками розвитку соціального капіталу можуть бути: 1) на 

індивідуальному рівні – ширші економічні можливості, у тому числі щодо 

організації підприємницької справи чи пошуку роботи, вищі рівні задоволення 

життям, освіти тощо; 2) на організаційному – зниження плинності кадрів, 

спадковість персоналу, неформальні можливості підвищення кваліфікації, 

колективний приріст знання, спадкоємність організаційної поведінки; 3) на рівні 

суспільства – передача соціального досвіду, високий рівень суспільної 

підтримки економічної політики, посилення підзвітності влади, забезпечення 

політичної стабільності, якісних інститутів державного управління, передумова 

для створення широких суспільних коаліцій; нижчий рівень злочинності тощо. 

Загалом розбудова соціального капіталу підвищує рівень життя населення, тоді 

як щасливіші економічні агенти, як правило, живуть довше, мають вищу 

самооцінку, продуктивніше використовують свій вільний час та є більш 

відповідальними й економічно активними тощо. 

На підставі вище зазначеного функції соціального капіталу можна глибше 

класифікувати, виділивши такі як: 1) соціалізація суспільства, що є передумовою 

підвищення рівня довіри й вищого рівня суспільного добробуту, 2) зниження 

рівня асиметрії інформації, оскільки соціальний капітал формує мотивацію 

економічних агентів щодо збереження, обробки та передачі даних; 

3) трансформація інституційного середовища, оскільки соціальний капітал 

коректує існуючий і формує новий інституційний простір; 4) зростання значення 

соціального контролю; 5) розширення форм економічної активності суб’єктів 

господарювання; 6) підвищення ефективності використання інших ресурсів; 

7) сприяння інноваційному розвитку, оскільки поява й поширення інновацій 

нерозривно пов’язані з наявністю довіри та спільних соціальних норм; 

8) відтворення людського капіталу, оскільки останній не може відтворюватися, 
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накопичуватися й використовуватися поза соціальною взаємодією з іншими 

суб’єктами.  

Так, узагальнення вищезазначеного дає підстави розглядати соціальний 

капітал як ресурс економічного розвитку, що генерує економічну й соціальну 

додану вартість та впливає на економічний добробут не лише окремих індивідів, 

а суспільства загалом. До основних функцій соціального капіталу 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. 

 

1.2. Еволюція наукових поглядів на роль соціального капіталу в 

економічному розвитку  

 

Концепція соціального капіталу є відносно новою. Її основи були закладені 

в 1970–1990-х роках у роботах П. Бурдьє, Дж. Коулмана, Г. Лоурі, Р. Патнема, 

Ф. Фукуями та ін. [127]. Проте поняття “соціальний капітал” та дослідження 

окремих аспектів соціально-економічних процесів, які нині ми пов’язуємо з його 

функціонуванням, з’явилися значно раніше.  

Теоретичні підвалини для появи концепції соціального капіталу були 

закладені в роботах А. Сміта, М. Вебера, М. Тугана-Барановського, Р. Коуза, 

К. Ерроу, Дж. Б’юкенена, М. Олсона та ін. У них досліджувалися соціальні 

регулятори економічного розвитку, проблеми ефективності кооперації, форм 

колективної взаємодії, теорія груп тощо. 

Ще в своїй праці “Дослідження природи та причин багатства народів” 

А. Сміт зазначав, що в цивілізованому суспільстві індивід “постійно потребує 

допомоги та співпраці великої кількості людей” [314, с. 27]. Їх соціально-

економічна взаємодія обумовлена раціональними мотивами отримання 

економічної вигоди [314] або (та) моральними нормами емпатії [315, с. 221–222]. 
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На його думку, щасливішим є те суспільство, у якому під час вибору моделі 

економічної поведінки індивіди не завжди керуються раціональними мотивами, 

а навпаки – соціальними нормами й цінностями, які згуртовують людей: “усім 

членам суcпільства потрібна допомога один одного”. Суспільство, в якому 

“необхідну взаємодопомогу надають лише з любові, вдячності, дружби, поваги”, 

процвітає, воно щасливе. “Проте навіть якби необхідну допомогу надавали й не 

з настільки шляхетних і неегоїстичних міркувань і тоді б суспільство 

необов’язково розкладалося, хай навіть і було би менш щасливим. Може 

існувати спільнота різних людей, так само як і різних підприємців, що 

базуватиметься лише на розумінні її доцільності й потрібності, без взаємної 

любові й почуттів” [593, с. 94]. Як бачимо, А. Сміт був переконаний в існуванні 

прямої залежності між характером соціальної підтримки, що нині є однією з 

ознак соціального капіталу, та рівнем суспільного добробуту. Крім того, 

ґрунтовніше ознайомлення із поглядами А. Сміта руйнує міф про абсолютизацію 

егоїстичного економічного індивіда, яке часто приписують ученому.  

Ідеї А. Сміта про важливе суспільне значення соціальної взаємодії знайшли 

відголосок і в теорії І. Бентама, який конкретизував п’ятнадцять базових 

“задоволень і страждань” людини [15], до яких відніс такі задоволення, як: “бути 

в гарних відносинах один з одним”, “від доброго імені”, “від спостереження за 

тими, хто став об’єктом нашої доброзичливості” тощо. Проте І. Бентам не 

ідеалізував такі потреби людини та був переконаний, що останні, як правило, не 

домінують в економічній поведінці індивідів. Така позиція І. Бентама 

корелюється й із висновками шотландського філософа XVIII ст. Д. Юма, який у 

своїй праці “Трактат про людську природу” навів приклад соціальної дилеми: 

“Ваше жито достигло сьогодні; моє – дозріє завтра; для нас обох вигідно, щоб я 

працював з вами сьогодні і щоб ви допомогли мені завтра. Але у мене немає 

прихильності до вас і я знаю, що ви теж не симпатизуєте мені. Тому заради вас я 

не візьму на себе зайву роботу, а якби я став би допомагати вам заради себе в 

очікуванні взаємності, то знаю, що б розчарувався... Таким чином, ви 

працюватимете наодинці; ви відповісте мені так само; погода змінюється – і ми 
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обоє втрачаємо врожай внаслідок нестачі взаємної довіри й неможливості 

розраховувати один на одного” [386]. Як бачимо, для дилеми, змальованої 

Д. Юмом, важливою проблемою є дефіцит довіри та відсутність дієвих санкцій 

у випадку порушення норм взаємності: яким чином можна бути впевненим у 

тому, що партнер не порушить угоду?  

Одним із перших класичне вирішення цієї дилеми (через втручання третьої 

сили) запропонував Т. Гоббс. Він песимістично висловлювався щодо 

можливостей суспільства функціонувати цивілізовано без нав’язування йому 

правил поведінки. Т. Гоббс був переконаний, що через недовіру один до одного 

й у мирний час люди перебувають у стані, який можна охарактеризувати як 

“війну всіх проти всіх”. В умовах дефіциту загальної довіри люди бояться інших 

людей, замикають двері, наймають охорону, озброюються тощо. Для вирішення 

цієї соціальної проблеми він пропонував звернутися за допомогою до держави: 

“Левіафан, що зветься Державою (лат. Civitas), і який є лише штучною людиною, 

хоча за статурою та силою більший за природну людину, для чийого захисту і 

для піклування про яку він призначений; і в ньому верховна влада є штучною 

душею, яка надає життя та руху цьому тілу; урядовці та інші судові й виконавчі 

службовці – штучними суглобами; нагорода та покарання – нервами, які роблять 

те саме, що роблять нерви у природному тілі; багатство та заможність усіх 

приватних осіб – силою; безпека народу – його справою; радники, через яких він 

дізнається про все необхідне, – пам’яттю; справедливість та закони – витвореним 

розумом та волею; злагода – здоров’ям; бунтарство – хворобою; а громадянська 

війна – смертю” [52, с. 69]. На його думку, саме така держава як третя сила 

примушує довіряти один одному. 

У своїй знаменитій праці “Протестантська етика і дух капіталізму” 

М. Вебер, досліджуючи природу довіри, цінностей та їх суспільної ролі, прийшов 

до висновку, що саме соціальні норми мають суттєвий вплив на економічний 

розвиток. Він зауважив, що в Німеччині, де проживали протестанти та католики, 

кращих економічних результатів досягали протестанти; саме вони тут складали 

кістяк підприємницького класу, власників капіталу та технічних фахівців [33]. У 
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цей час поряд з Німеччиною найдинамічніше розвивалися такі протестантські 

країни як Англія, Голландія, США, що дало йому підстави стверджувати про 

особливу роль протестантської етики в формуванні ефективних релігійних 

спільнот та їх важливого значення в забезпеченні економічного зростання цих 

країн [32]. Серед основних цінностей, які сприяють економічній взаємодії, він 

виокремив чесність як джерело формування довіри, репутації та зниження 

ризиків під час обміну тощо. Проте, як зазначає Г. Беккер, із розвитком теорії 

споживчого попиту такі змінні як чесність і доброзичливість поступово зникали 

з поля зору економістів [13, с. 230]. Не можна стверджувати, що соціальні норми 

під час взаємодії індивідів ігнорувалися повністю, проте всі ці спроби були 

спорадичними і, що важливо, у них не надавалося соціальній взаємодії того 

визначного значення, яке приписували їм економісти XVIII–ХІХ ст. 

Близькою до ідей М. Вебера є праця французького мислителя А. Токвіля 

“Демократія в Америці”. Центральною тезою обох досліджень є те, що деякі 

етичні навички та традиції, а саме схильність людей до стихійного згуртування, 

мають вирішальне значення для урізноманітнення організаційних форм, а 

відповідно й створення національного багатства. У науковій літературі 

А. Токвіля вважають одним із основоположників концепції соціального капіталу. 

Після поїздки в Америку в 1831–1832 рр. він відзначив, що “люди [американці] 

були вільними, мислили незалежно, були впевнені в собі та вміли 

співпрацювати” [341, с. 11]. Він стверджував, що населення Півдня було менше 

схильне до кооперації, тоді як на Півночі – брало активну участь у створенні т. зв. 

“добровільних асоціацій”. Для А. Токвіля останні були рушійною силою 

розвитку Півночі, який за соціально-економічними показниками значно 

випередив Південь ще до Громадянської війни 1861–1865 рр. Вони ж сприяли 

становленню демократичних інститутів, які, в свою чергу, знижували бар’єри 

для економічної активності, розблоковували економічні стимули та ініціативи 

широких верств населення. Сприятливими передумовами для цього були 

“початок історії з нуля” (а значить – відсутність укорінених норм, залежності від 

попередньої траєкторії розвитку, що стримували економічну активність) та нові 
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“природні” умови. До останніх він відносив наявність значного незайнятого 

простору та територіально віддалених органів управління, що не могли надати 

допомоги чи заборонити дії іншим. Так, з одного боку, в американському 

суспільстві домінували індивідуалістські переконання, а, з іншого, економічні 

агенти були готові гуртуватися задля відстоювання своїх свобод. 

Створення добровільних асоціацій, на думку А. Токвіля, давало населенню 

значні економічні та політичні переваги. У зв’язку з тим, що тут більшість 

становили особи, які фактично тікали від феодальних суспільств, де зазнавали 

економічної експлуатації, релігійної дискримінації або політичних обмежень, 

вони наполегливіше вимагали економічних свобод, політичних прав і не могли 

допустити формування жорсткого ієрархічного суспільства. Крім того, 

утворення “асоціацій” усувало необхідність патерналізму, який, як правило, 

лише консервував привілеї та обмежував ініціативу. Унаслідок цього 

посилювалася роль громад у місцевому управлінні та їх участь у вирішенні 

соціально-економічних проблем. На його думку, колективна діяльність громад 

(навіть стихійно організована) є ефективнішою та має більший “моральний 

вплив порівняно з державним планом” [341, с. 11]. Він вважав, що наріжним 

каменем розвитку спільнот є свобода вибору, а уряд – стримуючою силою, до 

допомоги якого слід вдаватися лише в критичних випадках, коли індивід чи 

громада не здатні вирішити проблему. “Нав’язлива централізація” зумовлює 

“параліч” місцевої ініціативи, послаблення економічної активності та посилення 

пасивності населення. На думку А. Токвіля, саме “необмежені можливості 

економічного розвитку груп”, висока мобільність американського суспільства 

через відсутність закритих груп, концентрації багатства в обмеженого кола осіб, 

формальних і неформальних перешкод для розвитку підприємництва й 

створення інших добровільних асоціацій стало основною причиною “успіху 

Америки”. Як бачимо, А. Токвіль, не використовуючи поняття соціального 

капіталу, активно досліджував його форми – утворення спільнот у вигляді 

добровільних асоціацій, громадянську активність, участь громад у процесах 

децентралізації. Особливе значення він надавав соціальним нормам і цінностям, 
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які сприяють розвитку кооперації економічних агентів та посиленню їх впливу 

на соціально-економічний розвиток та добробут громад.  

Значний вплив на формування майбутньої концепції соціального капіталу 

мали дослідження кооперації та її впливу на соціально-економічні процеси у 

працях зарубіжних та українських вчених, зокрема: Д. Альбрехта, 

С. Бородаєвського, Б. Бруцкуса, М. Вірта, С. Діхтера, С. Квінсі, В. Косинського, 

В. Левитського, Л. Літошенка, К. Мацієвича, В. Ніблека, С. Прокоповича, 

Е. Ріхтера, Г. Росбншталя, М. Туган-Барановського та ін. У їх роботах 

обґрунтовувалася необхідність згуртування населення через створення 

кооперативних організацій (магазинів, народних банків, житлових 

кооперативів), що сприятиме посиленню рівня конкурентоспроможності раніше 

роздрібнених економічних агентів завдяки зниженню цін на товари першої 

необхідності, підвищенню якості приватних благ, рівня добробуту населення, 

зниження потреби в зовнішньому регулюванні тощо.  

Серед праць українських вчених у царині кооперації особливе значення для 

становлення концепції соціального капіталу посідає праця М. Тугана-

Барановського “Соціальні основи кооперації” (1916 р.), у якій учений називає 

кооперативи практично єдиною новою формою господарської організації, що 

“з’явилась унаслідок спільних свідомих зусиль широких соціальних груп із 

метою удосконалення існуючої системи господарювання” [344, с. 46]. 

Створенню кооперативу, на його думку, передувало згуртування економічних 

агентів зі спільними економічними інтересами та соціальними нормами й 

цінностями. Завдяки цьому кооператив відрізнявся від традиційного 

капіталістичного підприємства: “якщо тіло кооперативу створене капіталізмом, 

то душа кооперативу – соціалістичним ідеалом” [344, с. 67]. У своїй роботі 

вчений розмежував соціалістичні общини та кооперативи: перші вимагають від 

своїх членів готовності жертвувати своїми особистими інтересами; другі – 

орієнтовані на задоволення потреб учасників і, на його думку, саме в цьому їхня 

сила. Він підкреслював, що індивідуальні інтереси мають узгоджуватися з 

груповими: “Не чистий егоїзм і не чистий альтруїзм, а солідарність інтересів – 



63 
 

ось духовна основа кооперації” [344, с. 63, 96]. Оперуючи сучасними поняттями, 

можемо стверджувати, що кооперативи в трактуванні М. Тугана-Барановського 

були однією з організаційних форм відкритого соціального капіталу громад 

початку ХХ ст. Як переконливо доводив учений, економічна кооперація – це 

новий спосіб відстоювання групових інтересів, спроба побудувати “новий 

соціальний устрій з новою людиною, новими нормами суспільного життя, 

новими цілями та новими мотивами людської поведінки” [345, с. 438]. Він був 

упевнений, що “суспільство має перетворитися в добровільний союз вільних 

людей – стати повністю вільним кооперативом. Такий соціальний ідеал, який 

повністю не буде досягнутий, але в наближенні до якого і полягає весь 

історичний процес людства” [344, с. 449]. На думку українського вченого, 

добровільне створення мереж кооперативів, що об’єднують осіб зі спільними 

соціальними цінностями та економічними інтересами, матиме значний 

економічний ефект: “Якщо господарська діяльність відбуватиметься не під 

впливом примусу, а внутрішніх мотивів, то праця даватиме таку насолоду, як і 

спорт … вільна й зручна праця – стимул для підвищення продуктивності праці. 

Трудова кооперація має дати вихід вільним творчим силам суспільства” [344, 

с. 54, 444]. Як бачимо, основним поштовхом до такої суспільної трансформації 

вчений вважав високий рівень самоорганізації суспільства [121], тобто 

відкритого соціального капіталу.  

Як зазначалося вище, уперше термін “соціальний капітал” у близькому до 

сучасного трактування був використаний у роботах Л. Ханіфана під час 

дослідження шкіл як осередків формування соціального капіталу сільської 

громади. У своєму дослідженні він вказав, що поняття “соціальний капітал” не 

повністю відповідає дефініції капіталу, проте його роль у спільнотах, суспільстві 

(т. зв. “соціальних корпораціях”) подібна до функцій фізичного та грошового 

капіталу в підприємництві [505, с. 130]. Задля ефективної діяльності спільноти, 

як і на підприємстві, має відбутися накопичення капіталу та організація 

ефективного управління, унаслідок чого кожен отримує певну вигоду. На його 

думку, накопичення соціального капіталу відбувається через соціально-
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економічну взаємодію індивідів під час громадських робіт, громадських 

обговорень або спільних  розваг тощо. Громадські збори він вважав важливим 

механізмом ефективного використання потенціалу суспільних відносин і 

забезпечення добробуту сільської спільноти. На прикладі сільської громади 

Західної Вірджинії дослідник доводить позитивний вплив соціального капіталу 

на освіту, культуру та місцеву економіку. Він прийшов до висновку, що “чим 

більше люди спільно працюють, тим більший соціальний капітал громади, тим 

більшими будуть дивіденди від соціальних інвестицій” [505, с. 138]. Л. Ханіфан 

одним із перших звернув увагу на кореляцію між соціальним капіталом та 

економічним розвитком.  

Важливе значення для формування концепції соціального капіталу мають 

дослідження, присвячені теорії груп і колективних дій. Однією із найбільш 

системних у цій сфері стала праця “Логіка колективної дії” М. Олсона [243], що 

була перекладена дев’ятьма мовами світу. У своєму дослідженні автор довів, що 

уявлення про те, що групи тяжіють до дій у спільних інтересах, є хибними, 

незважаючи на те, що вони підкріплювалися теоремою Р. Коуза, теорією 

К. Маркса та ін. Якщо цінність колективного блага для групи перевищує витрати 

на нього, з’являється можливість проведення торгів за Р. Коузом щодо 

забезпечення цього блага, які дозволять отримати вигоду всіма членами групи. 

Однак, якщо група є достатньо великою, її члени не мають мотивації вступати в 

витратні торги й стратегічну взаємодію для укладення угоди. На його думку, 

навіть за умови, якщо трансакційні витрати дорівнювали б нулю, не завжди 

члени групи здійснять угоду за Р. Коузом: будь-яке очікування, що таку угоду 

буде укладено, породжуватиме гру без ядра – постійні зусилля усіх раціональних 

індивідів, спрямовані на те, щоб перебувати в підгрупі, яка отримуватиме 

найбільшу вигоду, тобто в коаліції “безбілетників” [242, с. 75]. 

М. Олсон зазначав, що, оскільки різні соціальні групи не можуть бути 

абсолютно однаково організованими, то “групи, що організовуються для 

колективної дії, схильні не зважати на втрати тих, хто організації немає: 

добровільні чи ринкові сили не ведуть до торгів за Коузом чи соціального 
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контракту, ефективного для усього суспільства” [242]. З вище зазначеного стає 

зрозуміло, що функціонування організованих груп має свої соціальні та 

економічні ризики для економічних агентів, які знаходяться поза ними. Водночас 

необхідні спеціальні умови, за яких великі й малі групи діятимуть результативно. 

На ефективність співпраці в межах групи впливають їх величина, можливості 

соціального контролю й та обставина, що кожен індивід оцінює колективне 

благо групи по-своєму.  

Згідно з теорією М. Олсона групи поділяються на великі та малі, кожна з 

яких має свою функцію витрат. Він виділив три взаємопов’язані фактори, які 

заважають людям спільно взаємодіяти у великих групах: 1) чим більша група, 

тим менша винагорода кожного за групову дію, 2) чим менша винагорода – тим 

менша частка колективного блага, яку отримує кожен індивід, 3) чим більша 

кількість учасників, тим вищі організаційні витрати [243, с. 43]. У зв’язку з цим 

учений прийшов до висновку, що, як правило, великі групи є менш ефективними 

та можуть результативно функціонувати лише за наявності примусу чи 

зовнішнього впливу. Більш ефективними, за М. Олсоном, є малі групи, в яких у 

кожного учасника існує мотив до стратегічної взаємодії та торгів [242, с. 65]. Він 

стверджував, що “малі групи, як правило, використовують свою потенційну 

енергію, тоді як у великих групах сили, як правило, залишаються потенційними” 

[243, с. 48]. Крім того, у великих групах гірше діють соціальні санкції, оскільки: 

1) у таких умовах кожен індивід є малою частиною групи, зміна економічної 

поведінки одного учасника майже не впливатиме на функціонування групи, а 

тому немає сенсу в його покаранні за антигрупову поведінку; 2) у великій групі 

економічні агенти не знають один одного, а тому на індивіда складно здійснити 

соціальний тиск [243, с. 57]. М. Олсон припускав, що, як правило, індивіди є 

раціональними суб’єктами, тоді як суспільство – ірраціональним. Раціональність 

він не ототожнював з егоїстичною меркантильною поведінкою індивідів. 

Навпаки він був переконаний, що поряд з економічною часто є соціальна 

мотивація, коли економічні агенти керуються бажанням завоювати престиж, 

повагу, дружбу чи психологічними цілями. У випадку відсутності економічної 
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мотивації суб’єкти господарювання можуть керуватися соціальною, оскільки 

соціальний статус і суспільне визнання є важливими стимулами до дії. Важливо, 

що соціальні мотиви відіграють істотну роль лише в малих групах, тоді як у 

великих вони стають вагомими лише у випадку, коли велика є федерацією малих 

груп [243, с. 58]. Так, дослідник припускав, що проблематичність добровільної 

колективної дії  та її позитивного впливу на економічні процеси різко зростає зі 

збільшенням кількості тих, хто отримує вигоду від колективного блага.  

Водночас учені звернули увагу на взаємозв’язок соціального капіталу та 

безпеки. Початок таким дослідженням поклала робота Дж. Джейкобс “Смерть і 

життя великих американських міст” (1961). У ній дослідниця аргументувала, що 

щільність соціальних мереж мешканців вулиці визначає рівень громадської 

безпеки. За таким критерієм найбільш безпечними вона вважала старовинні 

вулиці, де місцеві мешканці знали один одного. На думку Дж. Джейкобс, 

урбанізація спричинила руйнування соціальних відносин: люди почали 

соціально ізолюватися, захищатися від інших, огороджуючи свої будинки тощо 

[74, с. 43–44]. Для підвищення рівня безпеки у великих містах вона пропонувала 

звернути увагу на розбудову довірчих відносин серед містян за допомогою 

міського планування та створення спільних зон відпочинку.  

Упродовж останньої третини ХХ ст. розпочався новий етап у 

концептуалізації теорії соціального капіталу на засадах мультидисциплінарного 

підходу, коли наукові положення одночасно розроблялися соціологами 

(Р. Бертом, П. Бурдьє, М. Ґрановеттером, Дж. Коулманом, А. Лайтом та ін.) й 

економістами (Г. Лоурі, Ґ. Беккером, Й. Бен-Поратом ін.), та  початок вивчення 

економічного потенціалу соціального капіталу на мікрорівні. Основний акцент у 

цей період робився на дослідженні ролі соціального в формуванні людського 

капіталу. У 1970-х роках першим увагу економістів до ролі соціального в 

формуванні людського капіталу привернуло дослідження Г. Лоурі. Останнє було 

присвячено расовій дискримінації на ринку праці та високому рівню бідності 

серед афроамериканського населення. Відповідно до спостережень Г. Лоурі в 

останнього, на відміну від етнічних спільнот американців азіатського 
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походження, був значно нижчий рівень міжособистісної довіри та соціальної 

залученості, що стало причиною нижчої підприємницької активності, а 

відповідно й нижчого рівня доходів порівняно з іншими етнічними групами. 

Расову нерівність на ринку праці він пояснював двома причинами, проте кожна 

з яких була пов’язана з нерозвинутістю соціального капіталу: 1) успадкуванням 

бідності, тобто наявністю незначних матеріальних ресурсів (відповідно низьких 

освітніх можливостей) та слабкою соціальною підтримкою з боку їх сімей через 

нерозвинутість сімейного соціального капіталу; 2) відсутністю в молодих 

працівників зв’язків на ринку праці та як наслідок – нестача інформації про 

потенційні можливості працевлаштування, тобто нерозвинутістю гетерогенних 

соціальних мереж й асиметрією інформації. Це дало Г. Лоурі підстави для 

висновку про успадкування соціального капіталу економічними агентами та його 

неоднозначний вплив на ринок праці й розподіл доходів. Такі ідеї послужили 

підвалинами для формування концепцій ізраїльського економіста Й. Бен-Пората 

про Ф-зв’язки (“F-connections”) та соціолога Дж. Коулмана про роль соціального 

в створенні людського капіталу. 

У 1980 р. Й. Бен-Порат (який отримав докторський науковий ступінь у 

Гарвардському університеті під керівництвом С. Кузнєца) обґрунтував, як форми 

соціальної організації такі як сім’я, мережі друзів та фірми (англ. family, friends, 

firms, тобто т. зв. f-connections) впливають на результативність економічного 

обміну [412] та формування людського капіталу індивідів. Він стверджував, що 

сім’ю варто розглядати як класичну мережу, де її члени укладають 

неформальний довгостроковий контракт задля того, щоб отримати доступ до 

спільних ресурсів – будинку, автомобіля, побутової техніки тощо. Це дозволяє 

знизити вартість житла, утримання автомобіля, тобто одержати вигоду від 

масштабу сім’ї. Водночас такі мережі дозволяють виробити гарантії взаємної 

допомоги під час непрацездатності або безробіття для окремого економічного 

агента. Й. Бен-Порат стверджував, що Ф-зв’язки (які за сучасною термінологією 

складають основу соціального капіталу мікрорівня) мають суттєвий вплив на 

людський капітал індивідів. 
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Наприкінці 1970-х років з’явилися перші роботи П. Бурдьє, присвячені 

соціальному капіталу. У цих дослідженнях він не прирівнюється до 

економічного чи культурного капіталів, а сприяє конвертації однієї форми в 

іншу. П. Бурдьє надав першість економічному капіталу, проте вказав, що без 

соціального його використання буде менш ефективним [425]. Водночас він 

визначив специфічні ресурси, до яких отримував доступ економічний агент через 

участь у соціальних мережах. Серед вигід використання соціального капіталу він 

виділив уміння та навички, які можна сформувати через соціальну взаємодію з 

іншими. Проте центральною проблемою роль соціального капіталу в розвитку 

людського стала в працях Дж. Коулмана. Останній був переконаний, що 

соціальний капітал може покращувати якість освіти. Обстеження американських 

шкіл показало, що більш низькі норми вибуття школярів із навчального процесу 

спостерігалися в релігійних школах у згуртованих общинах, ніж у інших 

громадських чи приватних школах, незалежно від фінансового становища 

домогосподарств [198]. У процесі аналітичного дослідження результатів 

опитувань 4000 учнів американських шкіл він прийшов до висновку, що вищий 

рівень сімейного соціального капіталу є важливішим за високий рівень 

людського капіталу батьків. Це пов’язано з тим, що останній може бути 

нерелевантним стосовно дітей, якщо батьки не відіграють важливої ролі в житті 

дитини та коли їх людський капітал використовується винятково на роботі чи в 

іншій сфері поза сім’єю. Так, якщо людський капітал батьків не доповнений 

соціальним, то він не відіграє важливої ролі в освітньому розвитку дитини 

незалежно від величини їх власного людського капіталу. Поза сім’єю рівень 

впливу соціального на людський капітал визначається т. зв. “поколіннєвою 

замкненістю”, тобто характером та наявністю бар’єрів для взаємодії молоді. Це, 

на його думку, мало значний вплив на ринок праці та поширення нерівномірності 

розподілу доходів. 

Важливим внеском у концептуалізацію теорії соціального капіталу, зокрема 

в частині аналізу взаємозв’язку соціального та людського капіталів, стали роботи 

Нобелівського лауреата з економіки Ґ. Беккера. Серед його праць левову частку 
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займають публікації, присвячені економіці сім’ї [411]. У рамках 

мікроекономічного аналізу він розглядав виховання й освітній розвиток дітей як 

процес інвестування з боку батьків. Ґ. Беккер уперше проаналізував вибір між 

кількістю дітей та рівнем їх людського капіталу. Він виявив, що між ними існує 

обернена залежність і тут діє своєрідний механізм мультиплікатора: зменшення 

кількості дітей у сім’ях та зростання ролі сімейного соціального капіталу часто 

супроводжується підвищенням рівня людського капіталу дітей, проте це й надалі 

спричиняє зменшення народжуваності та підвищення суспільних очікувань до 

умінь та навичок дітей. Ґ. Беккер також сформулював “теорему про зіпсовану 

дитину”, згідно з якою якщо глава сім’ї (бенефактор) є альтруїстом, тоді навіть 

“зіпсована” дитина (бенефеціарій), яка керується тільки егоїстичними мотивами, 

буде демонструвати альтруїстичну поведінку. Іншими словами егоїст буде 

враховувати інтереси інших членів сім’ї. У такий спосіб альтруїзм глави сім’ї 

може стимулювати вибір кооперативної поведінки всіх інших її членів і сприяти 

максимізації їх загального добробуту. Така теорема, на думку Г. Беккера, 

дозволяє зрозуміти, чому на ринку переважає егоїстична, тоді як у сім’ї – 

альтруїстична поведінка. Крім того, альтруїстичні сім’ї, як правило, мають 

більше дітей та вони більш схильні інвестувати в них. У пізніших своїх роботах 

дослідник зосередився на розробці моделей економічного зростання, де його 

темпи залежать від рівня народжуваності, інвестицій у людський капітал, 

заощаджень, а також альтруїзму та соціальної підтримки сімей тощо.  

Ґ. Беккер підкреслював, що соціальний та людський капітали здатні суттєво 

впливати один на одного. Так, знання, технічні навички, заробітна плата 

економічних агентів залежать від фізичного й соціального капіталів. Проте 

інвестиції в людський капітал здатні зменшити вплив інших видів капіталу на 

добробут індивіда. Наприклад, більш освічена молода людина може отримувати 

заробітну плату на рівні з досвідченими працівниками з більшими соціальними 

зв’язками. Відмінність між людським і соціальним капіталами можна показати 

за допомогою математичного інструмента – графу, вузли якого – індивіди, що 

володіють людським і потенційним соціальним капіталом, а зв’язки між ними – 
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реалізація соціального капіталу. На думку Ґ. Беккера, соціальний і людський 

капітали часто є комплементарними, але вони не можуть бути абсолютно 

замінними. 

У 1980-х роках з’явилося чимало праць, присвячених необхідності розвитку 

соціального капіталу на рівні організацій. Так, американський учений Б. Уззі 

відзначив важливість розвитку соціального капіталу всередині підприємств. На 

його думку, високий рівень соціального капіталу спрощує обмін ресурсами й 

інформацією, які критично важливі для ефективної діяльності [548]. Натомість 

Р. Гулаті стверджував, що високий рівень соціального капіталу сприяє 

формуванню союзів між підприємцями, унаслідок чого відбувається зниження 

трансакційних витрат на пошук партнерів. Фірми, які перебувають у соціальних 

мережах з міцними довірчими відносинами, можуть об’єднуватися без 

додаткових витрат з тими, кого вони вже знають. Повторні зв’язки між фірмами 

зумовлюють формування довіри, яка проявляється в тому, що для організації 

наступних союзів використовують менш детальні договори. У цьому випадку 

довіра є субститутом договірних гарантій і зменшує трансакційні витрати [504]. 

Згодом з’явилося чимало досліджень у цьому напрямі: Р. Меррілл, С. Кові [187], 

К. Феррацці [359] та ін. Зокрема, англійський теоретик менеджменту Ч. Хенді 

намагався визначити максимальну кількість людей у колективі для збереження 

довірчих відносин та найбільш ефективної діяльності соціальної мережі. Він 

прийшов до висновку, що чисельність учасників соціальних мереж не має 

перевищувати п’ятдесяти осіб, а тому рекомендував “не роздувати штати 

компаній”, щоб “люди встигали вивчити один одного” [373, с. 221]. 

На думку Дж. Коулмана, соціальний капітал впливає на ринки насамперед 

через здешевлення та спрощення механізму трансакцій. У своїй роботі “Капітал 

соціальний і людський” він навів приклад функціонування ринку оптової 

торгівлі діамантами, де для оцінки якості дорогоцінного каміння один продавець 

передає товар іншому без формального страхування. Такий вільний обмін 

камінням для експертизи – важлива умова функціонування ринку. За його 

відсутності ринок став би менш ефективним. Це пов’язано з тим, що така 
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спільнота є замкнутою, як за частотою угод, так й етнічними та сімейними 

зв’язками. Наприклад, ринок оптової торгівлі діамантами в Нью-Йорку 

контролюється євреями, які укладають шлюби лише всередині спільноти. Якщо 

член такої спільноти дозволить собі вкрасти, замінити чи привласнити каміння, 

то він втратить сімейні, релігійні та професійні зв’язки, що є дуже високою 

ціною. Натомість міцність таких соціальних зв’язків дозволяє укладати угоди на 

довірчій основі. За відсутності таких соціальних зв’язків зросли б витрати, 

пов’язані із зобов’язаннями та страхуванням [198, с. 124].  

Важливе економічне значення соціального капіталу та його структурних 

складових (зокрема, довіри) зауважив і Нобелівський лауреат з економіки 1972 р. 

К. Ерроу. Він стверджував, що за відсутності довіри між членами суспільства 

втрачаються можливості для їхньої взаємовигідної співпраці, що спричиняє 

негативні наслідки для національної економіки загалом. Норми соціальної 

поведінки, у тому числі етичні й моральні кодекси, можуть бути реакцією 

суспільства на “провали ринку” [402, с. 22]. Іншими словами, оскільки контракти 

є неповними, соціальні норми мають виконувати функції цін. Наукова ідея 

К. Ерроу полягає в тому, що соціальні норми та моральні кодекси повинні 

згладити “провали ринку”, коли вони працюють на інтерналізацію витрат і вигід, 

які виникають через дії егоцентричних індивідів. На його думку, не дивлячись 

на неповноту контрактів, основні ринки в сучасній економіці – ринки праці, 

кредиту, знань – іноді працюють достатньо ефективно, тому що соціальні норми 

й альтруїстичні мотиви виховують в економічних агентів позитивні етичні норми 

та вміння дотримуватися взятих на себе зобов’язань.  

Подальше урізноманітнення напрямів дослідження впливу соціального 

капіталу на суспільний розвиток відбулося наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. 

через розширення рамок дослідження економічних наслідків формування 

соціального капіталу з мікро- до мезо- та макрорівнів. У цей час поширення 

набула критика існуючого капіталістичного устрою та його руйнівних соціально-

економічних та суспільно-політичних наслідків. У відповідь було підготовлено 

чимало досліджень, присвячених розробці принципів “свідомого” капіталізму 
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(П. Козловські [188], Е. Коломбато [189], К. Крауча [199], Т. Палмера [230], 

А. Сена [307], Л. Туроу [346]), де особливе значення в цих процесах надавалося 

соціальним нормам і довірі.  

У 1998 р. А. Сен отримав Нобелівську премію “за внесок в економіку 

добробуту та відновлення етичного підходу до життєво важливих економічних 

проблем”. Він розкритикував економістів за те, що раціональну поведінку 

індивідів вони розглядають лише через призму переслідування егоїстичного 

інтересу. А. Сен наводить приклад Японії, де систематичне відхилення від 

егоїстичної поведінки в напрямі добровільної колективної співпраці та 

лояльності до державних інститутів відіграло важливу роль в індустріальному 

прогресі національної економіки. Підхід А. Сена кореспондується з науковою 

позицією американського вченого С. Боулза, праця якого “Моральна економіка” 

[20] є узагальненням тридцятирічної роботи автора у Єльському університеті над 

дослідженням культурних ефектів і їх впливу на економічні процеси. У книзі 

автор пропонує нову економічну парадигму, що базується на відмові від моделі 

Homo economicus на користь підходу до “людей, якими вони є”, тобто індивідів, 

схильних до кооперації, з притаманними їм моральними нормами та цінностями. 

Такі дослідження по-новому актуалізували необхідність вивчення ролі 

соціальних мереж, норм, цінностей, довіри в економіці на макро- та мезорівнях.  

Перша спроба проаналізувати вплив соціального капіталу на 

макроекономічному рівні була здійснена Р. Патнемом. Під час дослідження 

провінцій Італії вчений виявив значно більший запас соціального капіталу на 

півночі порівняно з півднем країни [265]. Причину цього він убачав у попередній 

траєкторії розвитку Італії. На його думку, історичний досвід демократії та 

самоуправління в італійських містах-республіках на півночі країни сприяли 

накопиченню соціального капіталу, тоді як колоніальна залежність на півдні 

Італії перешкоджала цьому процесу. Водночас Р. Патнем виявив вищу якість 

регіонального управління в провінціях Півночі, що, на його думку, було 

пов’язано з вищим рівнем “насиченості” соціальним капіталом. Встановлений 

зв’язок можна інтерпретувати як доказ економічного ефекту від розбудови 
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відкритого соціального капіталу, що вимірюється ефективністю роботи місцевих 

органів влади та дієздатністю демократії на локальному рівні. Згодом 

дослідження С. Нека й Ф. Кіфера дозволило виявити механізм зв’язку 

соціального капіталу з економічним зростанням – через державне управління та 

інвестиції [538].  

У своїй роботі “Довіра: соціальні чесноти та шлях до процвітання”  

Ф. Фукуяма також стверджував, що соціальний капітал визначає успіх 

“самореалізації” кожного суспільства. За рівнем загальної довіри він виділив дві 

групи суспільств [364, с. 1–3]: 1) із високим рівнем довіри, яка характерна для 

ліберальних демократій (наприклад, США, Німеччини, Японії), 2) із низьким 

рівнем, до яких він відніс Китай, Мексику, Францію, Італію, а також країни 

Східної Європи. Він стверджував, що суспільство, де панує довіра, здатне 

організовувати працю людей у більш гнучкому режимі, на колективних засадах 

та може делегувати більше відповідальності на нижчі рівні управління. І, 

навпаки, суспільство з високим рівнем загальної недовіри чітко регламентує 

обов’язки кожного, а тому такі національні економіки є менш успішними.  

У низці пізніших робіт, виконаних із застосуванням більшої вибірки 

панельних даних, підтверджено виникнення окремих позитивних економічних 

ефектів від розвитку соціального капіталу [542]. Характерно, що в цих наукових 

працях, як правило, вимірюється вплив соціального капіталу на ефективність 

державних інститутів, що скеровує наукові дослідження в напрямі, 

започаткованому Р. Патнемом. Домінування такого підходу можна розглядати як 

неявне визнання більшого значення вертикального механізму впливу 

соціального капіталу на економіку та суспільство порівняно з горизонтальним.  

Особливої уваги заслуговують роботи науковців, які досліджують вплив 

соціального капіталу на місцевий розвиток і добробут домогосподарств [414, 

424]. На прикладі Індії Р. Тоунсенд довів, що соціальний капітал розширив 

можливості бідних щодо ефективного розподілу ресурсів і підвищив їх 

“фінансову стійкість” [634]. Водночас дослідження  Д. Нарайяном 750 домашніх 

господарств із 45 сіл Танзанії виявило, що соціальний капітал є ключовим 
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фактором у підвищенні добробуту домашніх господарств, рівня освіти чоловіків 

і жінок. Проте вплив соціального капіталу на рівень добробуту домашніх 

господарств виявився меншим, ніж на рівні сіл [561]. 

Наступним етапом у вивченні соціально-економічних наслідків розбудови 

соціального капіталу стала поява більш вузьких практико-орієнтованих 

досліджень, які вивчали його вплив на окремі сфери суспільного життя.  

Значну наукову та практичну цінність мають роботи, присвячені подоланню 

за допомогою соціального капіталу проблеми “трагедії общин”, озвученої 

Г. Гардіном у 1968 р. Учений стверджував, що спільне використання 

громадських ресурсів призведе до соціальної катастрофи та завчасного 

виснаження ресурсу. Проте наприкінці  1990-х років – на початку ХХІ ст. 

з’явилося чимало праць, де наводилися докази вирішення такої соціальної 

дилеми без втручання уряду. Найбільш відомим дослідженням у цьому напрямі 

є праця Нобелівської лауреатки з економіки 2009 р. Е. Остром, яка на основі 

обстеження понад п’яти тисяч випадків використання громадських ресурсів 

прийшла до висновку, що спільноти можуть вирішити “трагедію спільного” без 

приватизації та державного регулювання. Спільноти здатні створювати 

неформальні (іноді – формальні) інститути використання спільних ресурсів, що 

забезпечують справедливий розподіл і попереджають передчасне їх виснаження. 

Такі рішення є ефективними за умови потужного соціального капіталу та 

ітерації. Іншими словами – за умови, коли економічні агенти знають, що вони й 

надалі проживатимуть у цій спільноті, де винагороджується кооперативна 

поведінка, й тоді члени таких мереж виявляють зацікавленість у власній 

репутації, так і в контролі за порушниками. Значна кількість правил щодо 

розподілу громадських ресурсів, наведена Е. Остром, відноситься до 

традиційних спільнот у доіндустріальному суспільстві, проте окремі приклади 

самоорганізації характерні й для розвинутих країн. Один із них пов’язаний із 

розподілом підземних вод між різними общинами в Південній Каліфорнії [246]. 

Ці ресурси могли б розподілятися органами державної влади, проте міста та 

місцеві округи домовилися без їх участі. Водночас Е. Остром відзначала, що не 
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всі графства Південної Каліфорнії змогли досягнути згоди, що доводить, що не 

завжди такі проблеми можуть бути ефективно вирішені за допомогою 

самоорганізації.  

У зарубіжних дослідженнях відзначається зростання впливу соціального 

капіталу на здоров’я населення [520]. Водночас подібні дослідження були 

проведені в країнах СНД [588]. Було виявлено, що хоча вплив соціального 

капіталу в різних країнах пострадянського простору проявляється по-різному, 

проте скрізь корисним для здоров’я є фактор довіри. В Україні, наприклад, 

здоров’я тих, хто довіряє іншим, оцінюється на 12% вище, ніж у тих, хто не 

довіряє; у Російській Федерації цей показник склав 8%, у Білорусі – 23% [607, 

с. 114]. І навпаки, рівень участі в громадських організаціях на самооцінку 

здоров’я громадян майже не впливає [439]. 

Значно пізніше з’явилися роботи, присвячені дослідженню “темної” 

сторони розвитку соціального капіталу. К. Мозер звернув увагу на те, що розпад 

соціальних мереж може привести до зростання злочинності та насилля. Так, 

вивчення міських общин в Еквадорі, Угорщині, Філіппінах і Замбії показало, що 

збідніння населення зумовило зниження його участі в громадських організаціях, 

послаблення неформальних зв’язків серед місцевих жителів та поширення 

злочинності [553]. С. Акомак та Б. Уіл виявили, що міста, які мають вищий рівень 

соціального капіталу, характеризуються нижчим рівнем злочинності [398]. 

Д. Ледерман та його колеги прийшли до висновку, що соціальний капітал 

здатний зменшити насильство, проте щільні закриті мережі, які беруть участь у 

злочинній діяльності, можуть простіше обмінюватися інформацією та знижувати 

витрати на здійснення злочину [544]. Водночас такі групи можуть негативно 

вплинути на громади, формуючи атмосферу недовіри та створюючи небезпечні 

моделі для наслідування молоддю. 

Не менш важливими працями для дослідження соціального капіталу є 

роботи британської вченої А. Лєдєньової, присвячені дослідженню 

неформальних практик у СРСР та пострадянських країнах. У праці “Глобальна 

енциклопедія неформальності” проаналізовані особливості формування та 
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функціонування різних типів закритих соціальних мереж [618] (наприклад, 

“хресних” у Чорногорії, “дорогих братів” у Фінляндії, “маленьких кузенів” у 

Швейцарії тощо). 

В Україні перші дослідження соціального капіталу з’явилися на початку 

ХХІ ст. Більшість із таких наукових робіт присвячена розвитку самої концепції 

соціального капіталу або оцінюванню окремих його складових. Серед них – 

праці О. Балакірєвої [6], Б. Буркинського [22], З. Галушки [46-47], В. Гейця [48], 

Н. Гражевської [410], А. Гриненка [57], А. Гриценка [59, 170, 171, 177], 

О. Длугопольського [81], Т. Заяць [161], О. Єрмакової [151], В. Лагутіна [204-

205], О. Петроє [267], В. Сіденка [6], Н. Супрун [328], В. Тарасевича [335] та ін.  

На особливу увагу заслуговує фундаментальне дослідження “Інституційна 

архітектоніка й динаміка економічних перетворень”, підготовлене за редакцією 

А. Гриценка [171]. У науковій праці конкретизовано, що норми, стереотипи, 

традиції є складовими інституційної архітектоніки, яка обумовлює траєкторію 

соціально-економічного розвитку українського суспільства. Не менш важливою 

для дослідження економічної функції соціального капіталу є праця “Суспільство, 

держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку” [50] В. Гейця. У ній 

визначено місце інституційних перетворень, зокрема зміцнення довіри, у 

забезпеченні ендогенно орієнтованої моделі розвитку.   

У роботах В. Сіденка теж акцентується увага на необхідності активнішого 

залучення внутрішніх ресурсів (у тому числі й соціального капіталу) до 

економічного кругообігу. Він зазначає, що стійкість економічного розвитку 

можна забезпечити лише за умови ефективного використання ендогенних 

ресурсів. Крім того, чільне місце у його працях займають проблеми впливу 

глобалізації на ціннісні засади діяльності людей та розробка моделі включення 

України в міжнародний простір, що базується на вкорінених в українському 

суспільстві соціокультурних цінностях [313].  

Особливої уваги заслуговує науковий доробок В. Тарасевича, присвячений 

проблемам розвитку державного капіталізму як передумови для соціальних 
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зрушень [335], формування норм економічного патріотизму та економічного 

саморозвитку [338] тощо. 

У працях Н. Гражевської розкриваються особливості інституційних 

перетворень у країнах пострадянського простору [501]. При цьому накопичення 

соціального капіталу розглядається як позитивна екстерналія розвитку 

корпоративної соціальної відповідальності [410]. Слід зазначити, що серед 

українських економічних досліджень усе частіше з’являються роботи, 

присвячені виявленню взаємозв’язку між соціальним капіталом, з одного боку, 

та соціальним підприємництвом і корпоративною соціальною відповідальністю, 

з іншого. Цей напрям досліджень був започаткований Н. Супрун [329–330] і 

наразі розвивається іншими дослідниками – В. Базилевичем, В. Вірченко, 

Н. Гражевською [55], З. Галушкою [46, 190], О. Грішновою [63], М. Дейч, 

В. Звонарем [167], Ю. Петрушенком [270–271] та ін.  

Важливе значення у формуванні концептуальних засад теорії соціального 

капіталу мають роботи Б. Буркинського [22], З. Галушки [47], Т. Заяць [160], 

М. Кічурчак [185–186], у яких соціальний капітал розглядається як економічний 

ресурс і суспільне благо. Важливими для вимірювання соціального капіталу є 

методологічні підходи, розроблені З. Галушкою [47], В. Звонарем [166], 

О. Рогожином [303] та ін. 

Особливе місце у вивченні структурних складових соціального капіталу 

займає колективна праця “Ціннісна складова модернізаційних процесів у 

сучасному соціумі України” [6]. У роботі визнано, що соціальний капітал є 

важливим ресурсом модернізації економіки. Дослідники також виділили т. зв. 

цінності-медіатори, призначені для активації створення цінностей, що 

характерні успішним зарубіжним модернізаційним проєктам.   

У більшості вітчизняних дослідженнях переважно акцентується увага на 

економічній ролі міжособистісної й (або) інституційної довіри [2, 48,  337]. 

Особливої уваги заслуговує праця “Інститут довіри в координатах економічного 

простору-часу”, підготовленої за редакцією А. Гриценка [177, с. 5]. Дослідники 

прийшли до висновку, що довіра – історично перший інститут суспільного 
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розвитку, та розглядають її місце в сучасній системі суспільних цінностей. Проте 

вони вивчають соціально-економічний феномен довіри в цілому, що виходить за 

рамки теорії соціального капіталу.  

Як правило, економічну роль соціального капіталу українські науковці 

вбачають у забезпеченні успіху реформ в умовах транзитивної економіки. Так, у 

своїй статті “Розвиток соціального капіталу – найбільше багатство у світі” 

В. Геєць зазначає, що Україна переважно “спирається на природний і фізичний 

капітал минулого й не може принципово швидко змінити характер накопичень 

соціального капіталу, особливо через кризи” [49, с. 23], проте це необхідно 

зробити задля зміни системи управління та характеру господарської діяльності в 

національній економіці.  

Не менш важливе значення для вивчення соціально-економічного 

потенціалу соціального капіталу має також дослідження проблем соціальної 

справедливості [59], соціального діалогу [268–269], суспільного договору [275], 

національної згоди [336], суспільної стабільності [204–207] тощо. 

Водночас в Україні значно менше досліджень, які вказують на “темні 

сторони” соціального капіталу. У цьому аспекті важливими є праці 

Т. Балакірєвої [5], В. Валлє [31],  А. Гриценка [61], Т. Шаповалової [380], у яких 

деформація соціального капіталу розглядається через призму зростання ролі 

“тіньової” економіки.  

Не менш цінними для нас є також праці, у яких досліджуються явища 

соціальної ізоляції та соціального відчуження в національній економіці. У цьому 

контексті варто відмітити роботи О. Балакірєвої [7], Е. Лібанової [212], 

Л. Черенько та ін. Теоретичне підґрунтя для дослідження трансформації 

соціального капіталу в умовах інформаційно-мережевої економіки складають 

праці А. Гриценка [60], А. Маслова [216], В. Тарасевича [338] та ін.  

Крім того, з початку 2000-х років було захищено чимало дисертацій у різних 

сферах наукового пізнання, присвячених окремим аспектам розвитку 

соціального капіталу та його впливу на формування громадянського суспільства, 

демократизацію, публічне управління тощо. До них належать роботи О. Гірмана, 
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М. Кухти [202], К. Немашкало [238], О. Сидорчук [311], В. Сили [312] та ін. 

Попри вагомі наукові результати вище зазначених робіт, на нашу думку, є 

необхідність подальшого дослідження каналів впливу соціального капіталу на 

економічний розвиток, суспільну згуртованість та трансформації соціального 

капіталу під впливом безпрецендентного розвитку інформаційних технологій та 

мережевого суспільства. 

Отже, з вищенаведеного видно, що наукові погляди на роль соціального 

капіталу в економічному розвитку значно еволюціонували. Це дозволяє 

запропонувати авторську періодизацію розвитку такого концепту в економічній 

теорії: 1) XVIII ст. – до 1970-х років – формування загальних наукових уявлень 

про важливість групової взаємодії та кооперації для забезпечення економічного 

розвитку; 2) 1970–1980-ті роки – 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; 4) початок ХХІ ст. – до сьогодні – 

розвиток практико-орієнтованих досліджень економічної віддачі соціального 

капіталу. 

 

1.3. Методологічні підходи до аналізу соціального капіталу як інституту 

 

Постіндустріальна економіка характеризується високим рівнем динамізму 

та емерджентності, що спричиняє появу нових явищ, процесів та трендів 

суспільного розвитку, які потребують наукового осмислення та концептуалізації. 

Таку переоцінку не завжди вдається здійснити на засадах неокласичних підходів, 

оскільки на перебіг економічних процесів все більше впливають неекономічні 

чинники (у тому числі соціальні норми, цінності, культура), які тривалий час 

недооцінювалися економістами. Це підштовхує останніх до розширення об’єкту 

досліджень та зміщення фокусу з природного, фізичного, фінансового на 

людський, інтелектуальний та соціальний капітали, які здатні конвертуватися в 

економічний та забезпечити отримання вигод індивідам, групам і суспільству 
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загалом. Тому в сучасних умовах пришвидшення темпів глобалізації, стрімкого 

розвитку інформаційних технологій, формування мережевого суспільства 

виникає необхідність модернізації існуючої економічної парадигми з точки зору 

здатності загальноприйнятої економічної теорії релевантно пояснити сучасні 

процеси в міжнародній та національній економіці. Окремі припущення, які є 

ядром та захисним поясом неокласичної теорії, уже не відповідають сучасним 

реаліям. Серед них – стабільність та екзогенність уподобань, повна 

поінформованість економічних суб’єктів, відсутність трансакційних витрат під 

час економічного обміну, чітка специфікація прав власності, існування 

досконалої конкуренції тощо. У зв’язку з цим сформувалася потреба в 

критичному переосмисленні альтернативних напрямів розвитку економічної 

думки для того, щоб розширити науковий горизонт і збагатити методологічний 

інструментарій економістів. 

На думку відомого методолога Б. Колдуела, “не існує ніякого 

універсального й логічно досконалого методу оцінки якості теорій” [423], тобто 

єдино правильної наукової методології. У зв’язку з цим наявність якісно 

відмінних наукових уявлень про економічну реальність – важлива риса сучасної 

економічної науки, що є відповіддю на багатовимірність економіки як об’єкту 

пізнання. За твердженням відомого економіста ХХ ст. Дж. Хікса “наші теорії як 

інструменти аналізу діють подібно до шор … це проміння світла, які 

висвітлюють одні частини об’єкту й залишають у сутінках інші” [370, с. 56]. 

Погоджуючись із ученим, в основу нашого дослідження покладено 

методологічний плюралізм, який передбачає використання підходів різних 

наукових шкіл, поліваріантність економічного мислення та дозволяє 

користуватися їх інструментарієм для всебічного вивчення об’єкту дослідження.  

У своїй науковій роботі ми використовуємо постнекласичну методологію 

дослідження соціоекологоекономічних процесів [157, с. 25–27]. На думку 

В. Степанова, до переваг останньої належать: 1) зростання ролі 

міждисциплінарних (інтегрованих) підходів, що дозволяє всебічно дослідити 

суспільний процес чи явище, долаючи методологічні лакуни окремих дисциплін; 
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2) посилення “людської складової” у методах дослідження та цивілізаційному 

сенсі, унаслідок чого людина стає ціллю, а не лише ресурсом економічного 

розвитку; 3) вивчення надскладних систем, здатних до саморозвитку, що більше 

відповідає сучасним реаліям; 4) нелінійність, нестійкість, коеволюція, 

самоорганізація як ключові характеристики економічного розвитку ХХІ ст. тощо 

[322, с. 57–58]. Серед методологічних принципів постнекласичної науки він 

виділив: 1) принцип дуалістичного погляду на глобальні процеси, відповідно до 

якого закріплюються уявлення про світ як єдину цілісну структуру, що 

самостійно розвивається, а, з іншого, – як нестабільний, нестійкий, 

нерівноважний, хаосогенний, невизначений; 2) принцип цілісності, що 

передбачає багатостороннє вивчення суспільних явищ і процесів за допомогою 

застосування методів різних наук; 3) принцип коеволюції – взаємообумовленість 

змін різних систем; 4) принцип пріоритетності дослідження історичного 

розвитку систем тощо [322, с. 57–58]. Названі принципи постнекласичної науки 

та інтегрований міждисциплінарний підхід до всебічного вивчення соціального 

капіталу як суспільного феномену покладено в основу нашого дослідження, що 

уможливлює використання методів та результатів досліджень не лише з 

економіки, а й соціології, історії, політики, права тощо. Це частково дозволить 

подолати обмеженість вузькопрофільних досліджень і розкрити дану проблему 

з більш широкої перспективи.  

Методологія постнекласичної науки корелюється з неортодоксальною 

інноваційно-еволюційною теорією розвитку Й. Шумпетера. У нашому 

дослідженні ми притримуємося цього трактування поняття економічного 

розвитку. У своїх ранніх працях Й. Шумпетер розрізняв два типи розвитку: 

“статика” та “динаміка”. Перша орієнтована на відтворення традиційної 

структури виробництва та не здатна значно збільшити сукупний продукт та 

підвищити рівень суспільного добробуту. На його думку, це “просте збільшення 

економіки, яке виявляється у збільшенні населення та багатства … воно не 

передбачає жодних якісно нових явищ, а лише процеси адаптації такого самого 

типу, як зміни у звичних умовах” [384, с. 73]. “Справжнім” економічним 
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розвитком він вважав “динаміку”, обумовлену поширенням інновацій та 

інноваційного підприємництва. Економічна динаміка ґрунтується на поширенні 

нововведень, трансформації економічної структури, взаємозв’язків між “новим” 

та “старим” виробництвом тощо.   

Й. Шумпетер виділив п’ять видів інновацій: виробництво нових товарів, 

освоєння нових ринків, застосування нових технологій і техніки, відкриття нових 

джерел сировини та нову галузеву організацію. Їх джерелом вважав економічне 

новаторство, яке є економічною функцією підприємця. Водночас саме інновації 

є ключовим чинником “творчої руйнації” – здатності економічної системи 

видаляти застарілі елементи та оновлювати економічні структури. Й. Шумпетер 

стверджував, що капіталістичній системі притаманна тенденція до саморуйнації, 

яка на початковому етапі може виявлятися у формі “гальмування прогресу”, коли 

система “не тільки руйнує власну інституційну структуру, а й створює умови для 

іншої” [383, с. 69–70]. Така руйнація відбувається завдяки інноваційному 

підприємництву. Підприємець постійно перебуває в пошуку нових способів 

використання ресурсів. Завдяки цьому він може отримати високий прибуток, бо 

нові технології забезпечують йому тимчасову монополію. За Й. Шумпетером 

нові комбінації починають реалізуватися у нових компаніях, які “не виростають 

зі старих, а починають працювати поруч з ними” [383, с. 76]. З часом конкуренція 

та наслідування підривають цю монопольну ринкову владу й створюють стимул 

до нових інновацій. Для відновлення можливості одержання монопольного 

прибутку визначальною є конкуренція нових товарів, технології, організаційних 

форм тощо. Унаслідок інновацій старі форми організації витісняються на 

користь нових, зумовлюючи процес “творчої руйнації”.  

Перешкоди “творчій руйнації” можуть чинити: 1) “сама природа усталених 

мисленнєвих звичок, їхня енергоощадна функція”, які “стають гальмом, коли 

вичерпують запас своєї корисності” [383, с. 93]; 2) соціальний остракізм, проте з 

часом глибша диференціація послаблює цей супротив; 3) політичні та економічні 

правила. За Й. Шумпетером неформальні правила можуть суперечити 

впровадженню інновацій або навпаки функціонувати в симбіозі, оскільки 
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підприємницька функція також може “формувати стиль життя чи системи 

моральних і естетичних цінностей” [383, с. 86], змінюючи ментальні конструкції 

та соціальні норми в суспільстві.  

У рамках методології постнекласичної науки зростає значення системного, 

інституційно-еволюційного, біхевіористського, синергетичного, логіко-

історичного, діалектичного та міждисциплінарного підходів з метою більш 

глибокого вивчення суспільних явищ і процесів, оскільки економічна логіка 

часто вбудована в соціальні, політичні чи культурні контексти.  

Дослідження природи та економічної ролі соціального капіталу можливе 

лише за умов системного підходу до аналізу цього складного соціоекономічного 

феномену, згідно з яким соціально-економічні процеси і явища розглядаються як 

єдина соціальна система, яка включає в себе велику кількість самостійних 

підсистем. Такий підхід, обґрунтований свого часу Я. Корнаї [194, с. 17–34], на 

відміну від традиційної економічної теорії, дозволяє краще відслідкувати 

взаємодію різних явищ, економічних процесів, інститутів тощо. Його сутність 

розкривають наступні положення: 1) об’єкт вивчення є цілісною системою, що 

взаємодіє з іншими, у тому числі системою, до якої він входить; 2) система є 

наслідком взаємодії економіки, політики та культури; 3) вона розвивається 

відповідно до законів власної еволюції, так і прийнятих формальних правил; 4) у 

всіх систем є свої недоліки, які притаманні саме їм. За тверженням Я. Корнаї, 

“дослідник, який притримується системної парадигми чи системного підходу, 

повинен шукати пояснення в історії”, насамперед в історії розвитку цієї системи 

[194]. Основна увага фокусується на “інститутах, які виникли історично й 

розвиваються еволюційним шляхом” (такі інститути можна назвати 

“системними”) та “системних подіях”, яким відповідають значні зміни, глибокі 

трансформації системи. Такий методологічний підхід дозволяє розглядати 

соціальний капітал як системний інститут (метаінститут), який змінюється 

внаслідок саморозвитку та взаємодії з іншими інститутами та системою загалом.  

Однією із ключових методологічних засад вивчення розвитку соціального 

капіталу є його дослідження  за допомогою інституційно-еволюційного підходу 
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[171]. Його застосування в нашому дослідженні частково дозволяє подолати 

обмеження традиційного економічного аналізу, а саме: 1) відмовитися від теорії 

“економічного індивіда” на користь концепції “інституційної людини”, яка 

визнає історичну мінливість уподобань і поведінки економічних агентів; 

2) спиратися на припущення обмеженої раціональності, у рамках якої 

економічний суб’єкт не здатний проаналізувати усі наявні альтернативи й 

вибирає найкращий із відомих варіантів; 3) включити в економічний аналіз 

поняття трансакційних витрат, які супроводжують взаємодію економічних 

агентів та впливають на її ефективність, що актуалізує проблему формування 

інституційної структури, яка б сприяла скороченню такої групи витрат; 

4) припущення можливості опортуністичної поведінки, що обумовлюється 

неповнотою інформації тощо.  

Розглядаючи соціальний капітал із позицій інституційної теорії, ми 

припускатимемо, що інститути: 1) виконують роль генів в економіці, 2) мають 

значення для обґрунтування поведінки економічних суб’єктів і розміщення 

ресурсів, 3) можна вивчати через призму їх впливу на рішення, що ухвалюють 

економічні суб’єкти, 4) обмежують набір альтернатив, але й створюють нові 

можливості, 5) піддаються впливу з боку індивідів та їх груп, 6) є структурами, 

які впорядковують взаємодію між людьми, що вимагає дослідження процесів 

обробки інформації, отримання й використання знання, структури стимулів і 

контролю в різних формах економічних організацій [360, с. 14; 45], що мають 

мережеву структуру тощо. 

Складність застосування інституційно-еволюційного підходу в нашому 

дослідженні обумовлена тим, що в економічній науці немає уніфікованого 

трактування поняття “інститут” [610]: у Дж. Коммонса це колективні дії щодо 

контролю та розширення індивідуальної дії; В. Мітчелла – домінантні 

стандартизовані суспільні звички; В. Ніла – регулярна, патернізована поведінка 

економічних суб’єктів у суспільстві тощо. Ми притримуватимемося дефініції 

Нобелівського лауреата Д. Норта, згідно з якою інститути – правила та 

механізми, що забезпечують їх виконання; норми поведінки, які структурують 
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повторювальні взаємодії між людьми [240, с. 17]. Звідси вважаємо, що 

соціальний капітал – інститут, сконструйовані людьми обмеження, які 

структурують людську взаємодію, визначають умови алокації ресурсів та 

можливості для економічної активності учасників мереж; правила гри, які 

використовують економічні агенти для того, щоб організувати свої дії. Саме 

включеність індивідів у сферу впливу таких правил у рамках груп вузьких чи 

широких інтересів створює умови для формування соціального та економічного 

порядку. 

Соціальний капітал, маючи ознаки насамперед неформального інституту, 

що виявляється через довіру, цінності, норми суспільної поведінки, може 

водночас реалізовуватись через функціонування формальних інституційних 

механізмів та організацій (організації та мережі, через які відбувається 

комунікація). Тому важливо досліджувати його специфіку й вплив на економічні 

процеси як у неформальному вимірі, так і через призму формалізованих норм, 

організацій та мереж. У зв’язку з цим у нашій роботі соціальний капітал – 

інститут, який конституюється неформальними (спільними цінностями, 

укоріненими соціальними нормами та довірою) і формальними (мережевими 

зв’язками та моделями соціальної структури) субінститутами.  

До сьогодні у науковій літературі не існує уніфікованого визначення 

поняття “неформальний інститут”. Навіть Нобелівський лауреат Д. Норт, 

ініціатор системного дослідження неформальних інститутів економістами, 

обмежився окремими прикладами, віднісши до неформальних інститутів 

традиції, табу, кодекси поведінки, санкції тощо. Згідно з дослідженнями Р. Собел 

і К. Койн неформальні правила включають норми, культуру, звички, які 

забезпечені не формальним правом, а суспільними традиціями [596]; Л. Стір, 

К. Сена – “неписані правила, соціальні норми та мережі” [604]. Наша наукова 

позиція відносно соціального капіталу частково корелюється з науковими ідеями 

Нобелівського лауреата Дж. Стігліца, який ототожнив неформальні інститути та 

соціальний капітал, а останній – із такими неринковими інститутами як довіра, 

репутація, цінності [605].  
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За допомогою структурно-функціонального аналізу ми розглядаємо 

соціальний капітал як сукупність формальних (мережевих структур) і 

неформальних (довіра та соціальні норми) субінститутів. Довіра та соціальні 

норми – набір неформальних правил, які поділяються членами спільноти й 

використовуються на практиці. Такі правила склалися в суспільстві завдяки 

усвідомленню індивідами та їх групами базових принципів життєдіяльності – 

цінностей. Стійкі стереотипи та цінності формують ментальні моделі, на основі 

яких складаються норми. Соціальні норми є кодексом поведінки спільноти та 

рутинами з позиції еволюційної економіки. Уперше поняття “рутина” було 

запропоноване засновниками еволюційної теорії Р. Нельсоном і С. Вінтером для 

означення стійких зразків поведінки, які формуються внаслідок звикання до 

певної послідовності дій, що з часом стає неусвідомленим правилом і 

відтворюється автоматично [237]. Ми можемо розглядати такі рутини як 

особливу форму інститутів (субінститути), які задають рамки й патерни для 

господарської поведінки економічних суб’єктів з урахуванням існуючих 

фізичних, соціальних технологій, характерних певному господарському порядку 

й домінантному способу економічної координації. Через це вважаємо за 

необхідне використання біхевіористського підходу під час дослідження 

інституту соціального капіталу, щоб виявити взаємозв’язок між поведінковими 

та економічними ефектами [332]. 

Соціальні норми нерозривно пов’язані з очікуваннями та зобов’язаннями 

членів спільноти. Американська дослідниця К. Біччіері розмежовує два типи 

очікувань, які мають бути досягнуті для колективного дотримання соціальної 

норми [413, с. 2]. Нормативні пов’язані з тим, що, на думку індивіда, від нього 

очікують члени спільноти; емпіричні формуються на підставі спостереження за 

поведінкою інших в аналогічних ситуаціях. Відповідність між собою таких 

очікувань обумовлює колективне наслідування соціальної норми.  

Колективне прийняття та дотримання соціальних норм обумовлює 

формування стійких зв’язків між членами спільноти, створення формальних 

структур – мереж. Структура мережі, у яку залучені економічні агенти, не лише 
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визначає канали їх взаємодії, але й формує стимули до певної моделі поведінки. 

Як бачимо, такі мережі визначають обмеження для економічної поведінки та 

створюють нові можливості для індивідів у рамках спільнот. У зв’язку з цим ми 

розглядаємо мережі як ще одну складову – субінститут соціального капіталу. 

Не менш важливе значення для дослідження соціального капіталу як 

інституту має аналіз механізму виконання неформальних правил. Він включає 

методи, важелі та інструменти. До основних методів належать примус чи 

заохочення. У першому випадку інструментами є засудження, вилучення зі 

складу спільноти, позбавлення порушника певних прав, остракізм друзів чи 

сусідів, втрата репутації тощо. Найгіршою формою колективного покарання 

вважається остракізм. Метод “пряника” передбачає заохочення дотримання 

соціальних норм і правил через покращення репутації індивіда, отримання інших 

соціальних дивідендів. Важелями механізму виконання норм є економічні та 

соціальні. За відсутності економічної люди можуть керуватися соціальною 

мотивацією, оскільки соціальний статус і суспільне визнання є індивідуальними 

неколективними благами. Проте соціальні мотиви відіграють істотну роль лише 

в малих групах; у великих вони стають важливими лише тоді, коли, за 

М. Олсоном, спільнота є федерацією малих груп [243, с. 57].  

Як і будь-який інститут, соціальний капітал має інформаційну природу, 

завдяки чому індивіди отримують інформацію про санкціоновані й заборонені 

дії та формують свої поведінкові моделі. На думку Ю. Ельстера, “коли люди 

слідують нормам, вони часто бажають уникнути відчуження іншими людьми – 

від косого погляду до остракізму” [392, с. 78]. Звідси слідує, що соціальний 

капітал пов’язаний не з зовнішніми, а внутрішніми санкціями у формі 

соціального контролю та відсутні спеціалізовані механізми примусу до 

виконання встановлених соціальних норм.  

В умовах соціального контролю суб’єктами застосування санкцій (т. зв. 

гарантами норм) є спільнота чи суспільство загалом. Проте дії індивідів щодо 

виявлення порушень, усунення конфлікту між порушниками та контролерами є 

витратними. У випадку формальних інститутів джерелом покриття таких витрат 
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є державний чи місцевий бюджети, неформальних – немає чітких джерел 

покриття витрат та стимулів для виявлення й покарання порушників. У цьому 

випадку використання інституту соціального капіталу є більш економним, так як 

не передбачає оплати функцій добровільних контролерів. Останні застосовують 

санкції до порушників, не оцінюючи свої витрати та не вимагаючи компенсації 

в грошовій формі. Часто вони керуються внутрішніми мотивами для таких дій. 

У зв’язку з цим у науковій літературі для означення добровільних контрольних 

функцій зі сторони індивідів, які не спеціалізуються на примусі до виконання 

неформального інституту, використовують поняття “альтруїстичне покарання 

порушників” чи “дороговартісне покарання” [334, с. 8; 472]. Оскільки покарання 

порушників соціальних норм розглядають як суспільне благо, тому дана 

проблематика аналізується в термінах проблеми добровільної участі індивідів у 

виробництві суспільних благ чи подолання проблеми безбілетника.  

Під час дослідження інституту соціального капіталу часто виникає питання: 

чому члени колективу карають тих, хто порушує норми? Застосування санкцій 

завжди є дорогим для того, хто їх застосовує незалежно від мотиву поведінки. 

Щонайменше це потребує витрат енергії та уваги, які можна використати для 

інших цілей. Крім того, через заборону взаємодіяти з людиною, яка піддана 

остракізму, втрачається можливість до взаємовигідної економічної співпраці. 

Один із варіантів пояснення полягає в тому, що поведінка контролера може бути 

засуджена з боку третіх осіб. Коли використовується норма, яка передбачає 

певну дію, то, як правило, існує і “метанорма”, яка передбачає санкції проти тих, 

хто не слідує цій конкретній нормі [405]. Водночас складаються також норми, 

які передбачають санкції для тих, хто не покарав порушників норми. Проте чим 

далі від порушення, тим менша ймовірність застосування санкцій. У зв’язку з 

цим соціальний контроль є більш ефективним у невеликих і менш ефективним – 

у великих мережах. Відповідно деякі санкції, наприклад, на рівні  

громадянського суспільства, мають здійснюватися за іншими мотивами, ніж 

страх перед соціальним контролем. На думку А. Етціоні, “якщо люди слідують 

прийнятим у їх спільноті “роби/не роби”, оскільки розглядають норму як витрати 
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чи обмеження, вони будуть порушувати її, коли вигоди від її дотримання будуть 

нижчими, ніж вигода від її порушення, ризик виявлення якого невисокий… 

Якщо ж норми формують їх уподобання, люди намагатимуться слідувати їм, 

тому що така поведінка – джерело внутрішнього переконання” [467, с. 168]. 

Згідно з концепцією А. Етціоні трансформація норми із зовнішньої у внутрішню 

є процесом інтерналізації, унаслідок чого члени спільноти дотримуються 

соціальних норм навіть за умови, якщо порушення буде непомічене та не 

покаране. Під час аналізу альтруїстичного покарання домінантним є 

функціональне пояснення, згідно з яким люди карають порушників соціальних 

норм, оскільки це зумовлює підвищення добробуту групи, до якої належить 

гарант. Останнє забезпечує групі еволюційні переваги та є засобом адаптації до 

умов, які змінюються. Тим самим активне покарання “некооператорів” 

пояснюється його роллю в такій адаптації. Проте, на думку відомих науковців 

Р. Курцбана і П. де Сціолі, чітких експериментальних доказів “альтруїстичності” 

покарань немає, тому стримування (помста) залишається цілком ймовірною 

альтернативою [541]. 

Кожен інститут, у тому числі й соціальний капітал, є частиною 

інституційної структури суспільства, яка є результатом тривалої еволюції 

відносин між його членами. За О. Уільямсоном “соціальна включеність” (у 

нашому випадку – відкритий соціальний капітал) є найвищим рівнем 

інституційної ієрархії [347]. Відкритий соціальний капітал є важливою 

складовою громадянського суспільства, без якої неможливе ефективне 

функціонування економічної системи в цілому. Якість інших інститутів 

залежить від соціальних зв’язків і структурування соціальної взаємодії, для яких 

він є своєрідним “матеріалом”. На думку Нобелівського лауреата Е. Остром, “ми 

повинні бачити в інститутах – правилах гри – спосіб допомогти людям збільшити 

кредит довіри до інших, а також використання мереж як спосіб 

капіталовкладення в кращі інститути” [397, с. 70]. Така місія інституту 

відкритого соціального капіталу дає нам підстави розглядати його як 
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економічний метаінститут, із якого в процесі еволюції формуються інші 

інститути, технології та рутини. 

Соціальні норми та стереотипи поведінки змінюються повільно. У зв’язку з 

цим соціальний капітал є одним із найбільш інерційних серед інститутів 

інституційної системи суспільства. Важливу роль у цьому відіграють групи 

спеціальних інтересів, що формують мережеві структури, траєкторія 

попереднього розвитку, ефект блокування тощо. 

Розвиток соціального капіталу нерозривно пов’язаний із інституційним 

генотипом попереднього економічного порядку. У зв’язку з цим вивчення 

особливостей соціального капіталу в СРСР дозволяє пояснити тягар 

інституційного багажу та роль траєкторії попереднього розвитку у формування 

сучасної моделі господарювання. У дисертації дослідження еволюції інституту 

соціального капіталу здійснюється з врахуванням історичного контексту за 

допомогою застосування діалектичного, логіко-історичного підходів та 

принципів емпіричної історії.  

Під час аналізу змін інституту соціального капіталу та його ролі в 

економічних процесах особливе значення має концепція дихотомії Веблена та 

інституційної інерції. “Дихотомія Веблена” (Веблена–Ейрса) – протиріччя, які 

виникають в процесі соціальних змін між динамічним розвитком технологій та 

інерційним розвитком інститутів (у тому числі соціального капіталу). Сучасні 

тенденції розвитку технологій випереджають зміни відповідних інститутів, тому 

спостерігається розрив між формуванням інституційної структури та швидко 

мінливими механізмами алокації ресурсів. 

Для обґрунтування ролі інституту соціального капіталу в трансформації 

інноваційних компаній та розвитку стартапів у науковій роботі використовується 

“ефект засновника” (як елемент “ефекту пляшкового горла” або окремий 

випадок загальної проблеми “дрейфу генів” в еволюційній економіці [40]). 

Аналогом дрейфу генів в соціально-економічному житті є масштабні 

інституційні зміни. Згідно з “ефектом пляшкового горла” малі мережі або 

організації (наприклад, мікро- чи малі підприємства) швидше еволюціонують, 
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проте нові їх характеристики (конкурентні переваги) будуть мультипліковані 

наступниками й з більшою ймовірністю поширяться на великі мережі. Це також 

знайшло своє відображення в теорії дифузії інновацій Е. Роджерса [304], де 

дифузія – процес, під час якого інновація з плином часу через певні канали 

поширюється серед членів соціальної системи [304, с. 192].  

У рамках еволюційного підходу ми розглядаємо еволюцію інституту 

соціального капіталу. Останню ми визначаємо як самотрансформацію інституту 

відповідно до змін зовнішнього середовища, у тому числі технологій. Проте під 

час еволюції часто відбувається екзаптація (термін запропонований С. Гоулдом 

і Е. Вребом) як доповнення до адаптації та означає використання вже існуючої 

структури для нових функцій [40, с. 192]. 

Значне місце в науковому дослідженні відіграє теорія груп спеціальних 

інтересів. Модель колективних дій М. Олсона є загальною теорією, яка може 

дати концептуальні рамки (фрейми) чи патерни для розуміння функціонування 

формальних субінститутів соціального капіталу. Процес еволюції інституту 

соціального капіталу ми частково будемо пов’язувати з формуванням та 

трансформацією груп спеціальних інтересів. У рамках нашої концепції 

виникають, припиняють існування, розширюються чи звужуються групи 

спеціальних інтересів як важливий елемент соціальних мереж.  

За М. Олсоном будь-яка група (велика чи мала) діє з метою отримання 

суспільного блага, що є взаємовигідним для усіх її членів. У своїй роботі “Логіка 

колективних дій” він розрізняє ексклюзивні/інклюзивні блага та групи. На його 

думку, ексклюзивне благо характеризується спільним споживанням, проте його 

споживання однією людиною зменшує обсяг споживання іншими, тому 

ексклюзивні групи вимагають високих бар`єрів для входу новачків та соціальної 

дискримінації нечленів групи. Інклюзивне колективне благо – це чисте суспільне 

благо, коли збільшення споживання з боку нових учасників групи не зменшує 

вигоди інших [243, с. 34–35]. Логіка такого поділу передбачає, що групи 

відрізняються за своїм ставленням до нових учасників. Наприклад, професійні 

союзи, які є прикладом ексклюзивних груп, захищали “солідарність професійних 
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інтересів” і водночас вимагали, щоб роботу не міг отримати нечлен від 

профсоюзу, що створювало умови, через які проникнення нових представників 

на ринок праці обмежувалося. В інклюзивних групах немає потреби виключати 

когось зі споживання, проте тут важлива реакція інших на економічну поведінку 

учасника мережі. Крім того, у своїй роботі він також виокремлює привілейовані, 

проміжні, неорганізовані та “забуті” групи. Ефективний інститут соціального 

капіталу передбачає формування саме інклюзивних груп спеціальних інтересів.  

Не менш важливе значення для ефективного функціонування групи має її 

величина. Коли мережа є широкою, типовий учасник може вважати, що його 

голос не вплине на результат і незалежно від своєї позиції він буде змушений 

прийняти спільне рішення. Відповідно учасник спільноти не докладає достатньо 

зусиль для вивчення питання. Рішення зустрічі – це суспільні блага учасників і 

внесок кожного в їх виробництво буде меншим, чим більша кількість учасників 

групи. Цим пояснюється вища ефективність невеликих мереж. Малі групи діють 

рішуче й ефективніше використовують свої ресурси. На думку М. Олсона, “малі 

групи, як правило, використовують свою потенційну енергію, тоді як у великих 

групах сили, як правило, залишаються потенційними” [243, с. 48]. Це також 

частково дозволяє пояснити неефективність інституту громадянського 

суспільства під час голосування на виборах тощо. 

М. Олсон також розрізняє групи з вузькими та широкими інтересами. 

Мережі груп вузьких спеціальних інтересів можуть мати несприятливий вплив 

на економічний розвиток через створення субоптимальних і неефективних 

інститутів. Такі групи спеціальних інтересів поступово формують інституційне 

середовище з вищими характеристиками інертності та створюють передумови 

для “соціального склерозу”. Основним ризиком у такому випадку є формування 

економічної системи сучасного меркантилізму або економіки владних груп, 

тобто невеликих ексклюзивних мереж, які отримують вигоду із такої 

інституційної організації економіки та суспільства. М. Олсон довів, що стабільні 

та довготривалі групи з вузькими інтересами своїми діями будуть сприяти 

збільшенню асинхронності, яка спричиняє системну кризу й руйнування 
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інститутів. Тому ефективний економічний розвиток у довгостроковому періоді 

можливий у випадку, якщо в суспільстві формуються механізми, що періодично 

руйнують чи відновлюють структуру груп спеціальних інтересів, що еволюційно 

склалася в суспільстві. Процес оновлення мереж має знижувати асинхронність 

змін, визначає напрями та якість модернізаційних процесів. 

Ефективність соціального капіталу як інституту можна розглядати за 

допомогою різних критеріїв, а саме через: 1) зниження трансакційних витрат 

і зменшення асиметрії інформації; 2) оцінку обмежень і можливостей для 

розвитку різних форм економічної активності та їх значення в забезпеченні 

економічного зростання; 3) роль соціального капіталу в забезпеченні суспільної 

ефективності в широкому сенсі: через участь спільнот у створенні суспільних 

благ, процесі збільшення різноманіття, складності, продуктивності економіки, 

реалізацію колективних кооперативних цінностей, забезпечення матеріального 

та морального добробуту людей; 4) його значення у забезпеченні інклюзивного 

економічного розвитку тощо.  

У рамках нашого дослідження важливе значення має роль соціального 

капіталу в зменшенні трансакційних витрат. За Д. Нортом, трансакційні витрати 

– це витрати на оцінку корисних властивостей об’єкта обміну та витрати на 

забезпечення прав і примусу до їх дотримання [240]. Відповідно до класифікації 

російського науковця І. Капелюшникова трансакційні витрати поділяються на 

витрати: 1) пошуку необхідної інформації, 2) ведення переговорів (зокрема 

представницькі витрати, укладання та оформлення контрактів тощо), 3) на 

оцінку якісних характеристик благ, 4) специфікації і захисту прав власності 

(судові витрати, витрати на відновлення порушених прав та витрати внаслідок 

недостатньої їх специфікації), 5) опортуністичної поведінки [182, с. 51]. 

Особливо важливими для нашого дослідження є останній вид трансакційних 

витрат. Як правило, опортунізм передбачає порушення соціальних норм: 

відповідальності, взаємності тощо. Це зумовлює додаткові витрати осіб, чиїми 

інтересами нехтує опортуніст. Негативні наслідки впливу трансакційних витрат 

на економічну взаємодію полягають у підвищенні вартості трансакцій, а також 
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вони перешкоджають пошуку нових можливостей застосування наявних 

ресурсів, зміни чинних правил гри та не дозволяють вичерпати взаємні вигоди 

обміну [381, с. 188–289]. У роботі також використані методи компаративного 

методу для розкриття закономірностей формування інституту соціального 

капіталу в глобальній економіці та його національних особливостей в Україні та 

економетричні методи для оцінювання динаміки розвитку соціального капіталу 

та його економічних ефектів. 

Крім того, ми розглядаємо соціальний капітал як інструмент, за допомогою 

якого можна досягнути інклюзивний економічний розвиток, що серед іншого 

спирається на принципи сталого розвитку [111]. Починаючи з 1990-х років, на 

міжнародному рівні сталий розвиток визначено як ключовий напрям розвитку 

цивілізації ХХІ ст. [125]. Його принципи були закріплені в Декларації в Ріо-де-

Жанейро (1992 р.), Декларації тисячоліття ООН (2000 р.), прикінцевому 

документі Конференції ООН зі сталого розвитку “Ріо+20”, на Саміті ООН зі 

сталого розвитку в Нью-Йорку в 2015 р. і т.д. У 2000 р. було затверджено Цілі 

розвитку тисячоліття 2000–2015 рр., до виконання яких долучилася й Україна. У 

вище зазначених документах було визначено концепт сталого розвитку за трьома 

імперативами: екологічним, який характеризує умови та межі відновлення 

екологічних систем; економічним, що вимагає розвиток економічної системи 

відповідно до вимог екосередовища; соціальний, який передбачає утвердження 

права людини на високий рівень добробуту в умовах екологічної та економічної 

безпеки. У вересні 2015 р. на засіданні Генеральної Асамблеї ООН були  

затверджені Глобальні Цілі сталого розвитку, які включають 17 цілей і 

169 конкретних завдань. У 2017 р. Уряд України представив національну 

доповідь “Цілі сталого розвитку: Україна”, яка визначає базові показники для 

досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР). У доповіді представлені результати 

адаптації 17 глобальних ЦСР з урахуванням специфіки національного розвитку. 

Серед них: подолання бідності у всіх її формах, сприяння добробуту для всіх у 

будь-якому віці, поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному 

зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх, створення 
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стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалізації та 

інноваціям; скорочення нерівності всередині країн і між ними; забезпечення 

відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міст і населених 

пунктів; забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і 

виробництва. Важливим інструментом для досягнення таких цілей є 

консолідоване громадянське суспільство, що є проявом потужного відкритого 

соціального капіталу. 

Підсумовуючи вищесказане, конкретизуємо логіку нашого дослідження:  

1) ми розглядаємо соціальний капітал як інститут економічного розвитку. За 

Д. Нортом це – сукупність неформальних і формальних субінститутів, які 

структурують повторювальні взаємодії між людьми. Вивчення соціального 

капіталу в інституційному контексті передбачає, що досліджується не стільки 

його існуючий запас, скільки динаміка якісних інституційних обмежень і 

можливостей.  

2) Припускаємо, що інститут соціального капіталу сформувався під впливом 

політичних, економічних, соціальних, технологічних чинників (для їх аналізу в 

роботі використано елементи PEST-аналізу), а також траєкторії попереднього 

розвитку, що дозволяє дослідити значний інституційний багаж радянських часів 

у контексті нашої проблеми.  

3) Структура інституту соціального капіталу представлена неформальними 

(соціальними нормами, довірою) й формальними (мережами) субінститутами.  

4) Інститут соціального капіталу структурує економічні й соціальні 

взаємодії в суспільстві; визначає обмеження та можливості для економічної 

активності та створення організацій.  

5) На сучасному етапі експонентний розвиток технологій вступає у 

суперечність з інерційним розвитком формальних і неформальних інститутів, 

унаслідок чого оприявнюється дихотомія Веблена (Веблена–Ейрса). За 

Д. Нортом, коли виробничі фактори дають можливість збільшення доходів, а 

інституційні цьому перешкоджають, тоді складаються сприятливі передумови 
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для виникнення нових, трансформації існуючих інститутів та відповідно до 

появи нових організацій.  

6) Унаслідок динамічного розвитку інтернет-технологій відбувається 

поступова трансформація соціального капіталу в напрямі зменшення значення 

закритого та зростання ролі відкритого соціального капіталу віртуальних 

спільнот.  

7) Під час аналізу ефективності соціального капіталу як окремого інституту 

важливо розуміти, що інститути поряд з обмеженнями, генерують нові 

можливості. Унаслідок цього створюються організації, які намагаються 

скористатися такими можливостями. Вони структурують взаємодію у 

суспільстві. У результаті створюється сприятливе екосередовище для появи 

нових організацій, які намагаються скористатися позитивними ефектами від 

розвитку технологій і трансформації соціальних мереж. Такими організаціями 

стають інноваційні підприємства нового типу, які створюються у сферах 

виробництва та обміну [384]. За Й. Шумпетром, вони починають запроваджувати 

інновації – використання нових технологій, форм організації, освоєння нових 

ринків. А також такі інновації продукують значну соціальну цінність, тому ми 

називаємо їх соціальними. Водночас з’являються інноваційні форми реалізації 

соціального капіталу.  

8) Відповідно до теорії динамічного економічного розвитку Й. Шумпетера 

інновації є джерелом економічного розвитку нової якості. Завдяки їм 

відбувається трансформація підприємницького середовища, умов конкуренції, 

фінансового ринку, форм зайнятості населення, урізноманітнення форм 

соціальної та економічної взаємодії (як цілі еволюційного розвитку).  

9) Згідно з теорією Е. Роджерса соціальні інновації наслідуються іншими та 

дифузують. За Е. Роджерсом дифузія – процес, під час якого інновація з плином 

часу через певні канали поширюється серед членів соціальної системи. 

Відповідно до інституційної теорії на цьому етапі суспільного розвитку 

спостерігаються “ефекти засновника”, “пляшкового горла” та “дрейфу генів”.  
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10) Унаслідок цього спостерігається економічний розвиток, який 

супроводжується покращенням соціального добробуту через підвищення рівня 

соціальної залученості, розширення форм економічної активності населення, 

підвищення відчуття особистої відповідальності, рівня щастя тощо. Відбувається 

збільшення чисельності підприємців, кількості громадських організацій та 

середнього прошарку населення як агентів економічних і соціальних змін.  

11) Унаслідок цього урізноманітнюються соціальні мережі, зростає рівень 

загальної і персональної довіри, формуються нові цінності, а відповідно, 

розвиваються нові ментальні моделі та соціальні норми. Традиції не лише 

еволюціонують, а й піддаються різкій раптовій зміні і трансформаціям, вони весь 

час винаходяться наново. У такий спосіб відбувається новий виток 

трансформації інституту соціального капіталу. Вона пов’язана з підвищенням 

рівня соціальної залученості, що сприяє економічному розвитку.  

12) Ефект блокування виникає через симбіоз зрощування інститутів та 

організацій на основі структури стимулюючої мотивації, що створюється 

інститутами, і зворотним впливом змін на економічну поведінку індивідів. Це 

відбувається внаслідок накопичення досвіду агентами, які приймають рішення. 

Досвід дозволяє їм коректувати існуючі ментальні моделі, відкривають нові 

можливості для інноваційної поведінки, яка сприяє виникненню нових практик і 

формуванню нових інститутів. Джерелами стійкості можуть бути зростаюча 

віддача від масштабу, мережеві ефекти, а також розвиток системи після 

проходження “пляшкового горла” у випадку радикальних інституційних змін. 

Здатність інституційної матриці до самопідтримки, яка створює “ефект 

блокування” породжується залежністю організацій від інституційних рамок, у 

яких вони виникли й появою структур, які супроводжують дані організації.  

13) Водночас відбувається коеволюція соціального капіталу та державних 

інститутів. Соціальний капітал як сукупність формальних і неформальних 

субінститутів по-різному може взаємодіяти з формальними правилами: як 

доповнення у випадку недостачі деталізованих норм; заміщення правових лакун; 
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пристосування діючих норм до інтересів виконавців; конкуренція – через 

створення альтернативних норм [512].  

14) Унаслідок трансформації соціального капіталу задаються рамкові умови 

для розвитку інших інститутів. Така місія інституту соціального капіталу дає нам 

підстави розглядати його як економічний метаінститут, із якого в процесі 

еволюції формуються інші інститути, технології та рутини.  

15) Водночас достатньо ефективними для посилення ролі соціального 

капіталу в економічного розвитку вважаємо принципи лібертаріанського 

патерналізму, які активно розвиває Нобелівський лауреат з економіки Р. Талер 

[333, с. 12–14], що передбачає розроблення системи т. зв. поштовхів чи наджів, 

які визначають архітектуру вибору економічних агентів та змінюють їх 

поведінку у передбачуваний спосіб тощо.  

Схематично механізм взаємовпливу інституту соціального капіталу та 

економічний розвиток зображений у додатку Б. 

Таким чином, узагальнення вище зазначеного дозволяє сформулювати 

наступне визначення соціального капіталу як метаінституту, що має дуальну 

природу (як сукупність неформальних (соціальних норм, довіри) та формальних 

(мереж) субінститутів), який є ресурсом для створення інших інститутів, 

визначає обмеження та економічні можливості для нових форм економічної 

активності, сприяє зменшенню трансакційних витрат, асиметрії інформації, 

проявів опортуністичної поведінки та відповідно забезпечує економічний 

розвиток нової якості (через збільшення різноманіття, складності, ефективності 

економіки, підвищення рівня соціальної згуртованості тощо). 

 

1.4. Основні інструменти вимірювання та індикатори впливу 

соціального капіталу на економічний розвиток 

 

У методології економічного аналізу інституту соціального капіталу 

найбільш дискусійними є питання вимірювання його складових та їх впливу на 

економічний розвиток. Проте, як вказує Е. Остром, його складність не означає, 
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що варто відмовитися від вироблення уніфікованої методології оцінювання 

соціального капіталу, навіть якщо це триватиме кілька десятиліть [397, с. 70]. 

Розроблення методології вимірювання інституту соціального капіталу є 

важливим й актуальним завданням для економічної науки. Це уможливить 

привернення дослідницького інтересу до проблем колективної взаємодії, які є 

істотним чинником економічного розвитку та фундаментом для вироблення 

адекватної економічної політики, бо у випадку нехтування таким чинником або 

спотвореного його оцінювання ухвалюються неефективні політичні рішення для 

забезпечення суспільного добробуту. 

Способи вимірювання індивідуального й групового соціального капіталу 

мають свої особливості (табл. В.1 додатку В).  

Під час вимірювання індивідуального соціального капіталу, як правило, 

визначають позицію економічного агента в соціальній ієрархії та обсяг 

економічних ресурсів, до яких він може отримати доступ. Для цього 

використовують такі інструменти вимірювання як: генератор імен (англ. Name 

Generator), генератор позицій (англ. Position Generator) та генератор ресурсів 

(англ. Resource Generator). Дослідження кількості та якості ресурсів 

індивідуального соціального капіталу здійснюється за допомогою генератора 

ресурсів, розробленого М. Ван дер Гаагом у 1999 р. [649]. Він дозволяє оцінити 

можливості мобілізації та доступ індивіда до ресурсів у соціальній мережі.  

Найбільш поширеним серед вищезазначених методів є генератор позицій, 

запропонований Н. Ліном і М. Думін ще в 1980-х роках [547, с. 57–81], що 

визначає позиції індивіда в соціальній ієрархії за допомогою розрахунку 

чисельності його знайомих серед представників різних професійних груп. 

Натомість генератор імен призначений для того, щоб відтворити соціальні 

мережі економічного агента та виявити його найбільш значущі соціальні зв’язки. 

Якщо за допомогою генератора імен переважно визначається структура 

горизонтальних, то за допомогою генератора позицій – вертикальних мереж. 

Крім того, такі два інструменти використовують для різних цілей – аналізу 
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щільності соціально-економічної взаємодії або доступу до ресурсів, чи 

соціального ліфта відповідно.  

Обмеження методології вимірювання індивідуального соціального капіталу 

полягає в тому, що, як правило, особа активно контактує з трьома–п’ятьма 

знайомими, тоді як створення відкритих списків є громіздким та 

дороговартісним процесом. Крім того, такі дослідження часто недооцінюють 

роль слабких зв’язків, зокрема економічні можливості індивіда зі слабкими 

зв’язками щодо економічної та соціальної мобільності [499] тощо. 

Проблема вимірювання групового соціального капіталу насамперед 

пов’язана зі складністю визначення його індикаторів та збором й обробкою 

необхідних статистичних даних. Систематизація статистичної інформації є 

вторинною відносно обґрунтування індикаторів, оскільки спочатку важливо 

конкретизувати об’єкт вимірювання і лише тоді підбирати релевантні 

інструменти аналізу.  

У різні періоди науковці пропонували різні параметри вимірювання 

соціального капіталу. Так, А. Токвіль вважав, що рівень соціальної згуртованості 

можна визначити через оцінку соціально-економічної активності осіб під час 

введення військової повинності та підвищення податків у кризовий період [341, 

с. 13]. Дж. Коулман пропонував звернути увагу на частоту відвідування церкви 

[430], тоді як італійський учений Ф. Галассі переконаний, що важливим 

показником розвитку соціального капіталу є кількість кооперативів [485]. 

Наразі в академічних колах немає єдиного підходу та чітко визначених 

показників вимірювання соціального капіталу. Американський дослідник 

Т. Хейлі виокремив п’ять найбільш релевантних, на його погляд, методів 

вимірювання, а саме: 1) опитування з використанням стандартного набору 

питань про довіру, громадську активність, соціальну підтримку в національних 

дослідженнях домогосподарств; 2) вивчення поведінки та розподілу свого 

вільного часу індивідами; 3) опитування з використанням контекстних питань 

про взаємовідносини в організаціях чи окремих спільнотах; 4) дослідження 
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мотивації соціальної та економічної активності індивідів та спільнот; 

5) соціальних експериментів [510].  

Першим емпіричний спосіб вимірювання групового соціального капіталу 

через оцінювання суспільної активності населення у політичних і громадських 

заходах запропонував Р. Патнем у своїй роботі “Боулінг наодинці” [581]. Для 

цього він використав два типи даних: 1) офіційної державної статистики про 

групи та їх склад (від спортивних клубів до політичних партій), показники 

політичної активності, динаміку кількості читачів періодики; 2) результати 

опитування, а саме: Загального соціологічного опитування в США та 

Всесвітнього дослідження цінностей. Проте такий спосіб оцінювання 

соціального капіталу був розкритикований іншими науковцями, які сформували 

низку контраргументів, що ставили під сумнів обґрунтованість позиції 

Р. Патнема, зокрема: 1) збільшення кількості таких організацій не можна 

ототожнювати із позитивною динамікою розвитку соціального капіталу; 

2) значна кількість спільнот є неінституціоналізованими, що ускладнює 

статистичне вимірювання обсягу соціального капіталу; 3) не можна якісно 

прирівнювати соціальний капітал різних спільнот (наприклад, церкви чи 

колективу морських піхотинців); 4) не враховано негативні наслідки економічної 

діяльності окремих мереж – груп вузьких інтересів [478] та руйнування інституту 

сім’ї тощо. Останній аргумент підштовхнув Ф. Фукуяму досліджувати 

соціальний капітал через прояви ерозії сім’ї та руйнування закритого 

соціального капіталу. Їх показниками він вважав кількість розлучень, незаконно 

народжених дітей, випадків жорстокого поводження з дітьми, насильства, 

алкоголізму та наркоманії [482] тощо. Зазначимо, що ще в 1980-х роках 

Дж. Коулман стверджував, що в неповних сім’ях існує дефіцит соціального 

капіталу [198, с. 133].  

Ф. Фукуяма припустив, що якщо соціальний капітал ідентифікують за 

функціями, то відсутність позитивних соціально-економічних ефектів від 

соціальної взаємодії може бути індикатором недостачі соціального капіталу. У 

такий спосіб був закладений початок альтернативного підходу до вимірювання 



102 
 

соціального капіталу – через оцінювання його дефіциту. Згодом економісти 

розширили перелік проявів недостачі соціального капіталу та запропонували 

вимірювати показники названої соціальної дисфункції, серед яких – рівні 

злочинності, корупції, сепаратизму в суспільстві тощо.  

У роботах більшості науковців вимірювання соціального капіталу 

ототожнюється з оцінюванням довіри. Основними методами вимірювання 

останньої є соціологічне опитування та експеримент (польовий чи 

лабораторний) [110]. Експеримент переважно застосовується в рамках теорії 

ігор. Т. Меркулова пропонує кілька варіантів ігор для визначення рівня довіри 

[219]. Перша з них – гра на довіру (англ. Trust Game). Вона моделює ситуацію, 

коли гравці отримують вищий дохід у випадку кооперативної поведінки. Суть 

гри полягає в тому, що два гравці мають однакові грошові ресурси (наприклад, 

по 10 одиниць), якими вони можуть самостійно розпоряджатися. Перший 

гравець має дві можливості – вийти з гри (англ. exit) чи передати свої кошти 

іншому гравцю (англ. engage). У першому випадку кожен залишиться зі своїми 

грошима (10; 10), в альтернативному – перший гравець отримає 30 одиниць, а 

другий буде змушений обирати між кооперативною чи некооперативною 

поведінкою, тобто між перерозподілом коштів із першим гравцем (англ. 

cooperate) або привласненням усієї суми, відмовившись від кооперації (англ. 

defect). У такій грі кооперативна поведінка є вигідною для обох гравців, оскільки 

вона дозволяє майже вдвічі примножити стартовий капітал. У випадку низького 

рівня довіри до свого партнера перший гравець вийде з гри, щоб не втратити 

частини свого капіталу. Рівновагою за Нешем буде (10; 10), коли кожен 

залишається зі своїми грошима, проте ефективнішою є стратегія, коли обидва 

партнери довіряють один одному й діляться ресурсами. Т. Меркулова зазначає, 

що вибір кооперативної стратегії першим гравцем може бути обумовлений 

високим рівнем довіри, позитивною реципрокністю або специфічною 

структурою уподобань, що базується на альтруїзмі [219, с. 141–142]. У такий 

спосіб рішення про передачу коштів другому гравцеві ще не є свідченням високої 

довіри першого гравця до другого. Для розмежування ефектів довіри та 
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альтруїзму використовують диктаторські ігри (англ. Dictator Game). Назва гри 

пов’язана з тим, що рішення приймає лише перший гравець, тоді як другий 

займає пасивну позицію. Згідно з такою моделлю перший гравець має 

визначитися з умовами розподілу власних коштів. Модель егоїстичної поведінки 

передбачає, що гравець все залишить собі, проте на практиці економічні агенти 

часто схильні ділитися. Порівняння результатів двох експериментів дозволяє 

визначити наявність альтруїстичної поведінки чи довірчих відносин. Якщо в 

першій грі економічний агент обрав кооперативну поведінку, а в другій – 

егоїстичну модель, тоді це пов’язано з довірою. У випадку подвійного вибору 

кооперативної поведінки мають місце альтруїстичні соціальні норми.  

Найбільш поширене експериментальне вимірювання довіри – польовий 

експеримент, у якому досліджується реакція індивідів на знайдений чужий 

гаманець. Одними з перших експеримент із навмисною втратою гаманця з 

грошима в своєму дослідженні використали С. Нек і П. Кіфер для того, щоб 

визначити відмінність рівнів довіри та обсягу соціального капіталу в різних 

містах світу [539, с. 1257]. У процесі експерименту економічні агенти можуть 

його привласнити (низький рівень міжособистісної довіри) або ж спробувати 

знайти власника (високий рівень міжособистісної довіри). Кількість повернутих 

гаманців використовують як показник рівня довіри й норм взаємності.  

Зазначимо, що науковці часто застосовують експериментальні конструкції 

(включаючи ігри) під час дослідження довіри за допомогою змішаних методів. 

Останні передбачають поєднання дослідницьких неекспериментальних та 

експериментальних методів. Наприклад, у 2000 р. дослідницький колектив 

Е. Глейзера провів опитування серед студентів Гарвардського університету з 

метою визначення їхнього рівня міжособистісної довіри та верифікації 

результатів експерименту про розподіл грошей [477]. У подібному дослідженні 

Е. Фер спільно зі своїми колегами довели, що в Німеччині рівень загальної 

довіри, виміряної за допомогою опитування, корелює з економічною поведінкою 

суб’єктів господарювання на практиці [476]. Однак учені використовують 
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змішані методи переважно для вирішення завдань, які обмежені в застосуванні 

анкетування.  

Найбільш доступним методом, що дозволяє визначити рівні 

міжособистісної (у тому числі ділової), загальної та інституційної довіри на 

мікро- та макрорівнях, є соціологічне опитування. Індекс ділової довіри 

характеризує рівень довіри до партнерів, а відповідно характеризує інститут 

соціального капіталу на мікрорівні. У країнах Європейського Союзу 

розраховують індекс довіри в промисловості (англ. EMU Industry confidence), 

який формується на підставі опитування керівників близько 350 великих і малих 

підприємств та показує настрої в промисловому секторі єврозони; індекс довіри 

в сфері послуг (англ. EMU Services Confidence) – унаслідок опитування 

менеджерів у цій сфері тощо.  

Особливе значення для економічного розвитку має рівень міжособистісної 

довіри [103]. Для його вимірювання найчастіше використовують опитування 

Всесвітнього дослідження цінностей (англ. World Values Survey (WVS) [259] і 

Дослідження європейських цінностей (англ. European Social Survey (ESS) [253]. 

У таких дослідженнях рівень міжособистісної довіри визначають через аналіз 

відповідей економічних агентів на питання: “Чи вважаєте Ви, що більшості 

людям можна довіряти?” (англ. “Generally speaking, would you say that most people 

can be trusted or that you can’t be too careful in dealing with people?”). Для відповіді 

на це питання використовують десятибальну шкалу від 0 до 10, де 0 означає 

“обережність не зашкодить”, а 10 – “більшості людям можна довіряти”. Рівень 

довіри оцінюють як частку респондентів у кожній країні, які довіряють іншим. 

Рівень інституційної довіри вимірюють через опитування респондентів про 

довіру до політичних інститутів тощо. 

Уперше питання “Чи можна довіряти людям?” було використане в 

науковому дослідженні М. Розенберга в журналі “Американський соціологічний 

огляд” (англ. “American Sociological Review”) в 1956 р. На підставі можливих 

відповідей автор розробив п’ятибальну шкалу, яку назвав “шкалою віри в 

людей”. Поступово використання цієї дихотомічної змінної стало самостійним 
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оціночним методом. Проте, незважаючи на її популярність, економісти 

відзначають недоліки цього методу. Е. Усланер і Т. Сміт вважають, що відповіді 

на питання про довіру залежать від того, у який момент поставлене питання [647, 

594]. Більше того, під сумнів ставиться справжній зміст відповіді. Відомий 

дослідник соціального капіталу та довіри Р. Патнем стверджував: “Якщо 

сьогодні менша кількість респондентів відповідає, що “більшості людей можна 

довіряти”, це може означати один із трьох варіантів: або респонденти хочуть 

сказати, що нині чесність стала рідкісним явищем; або поведінка інших не 

змінилася, але ми стали обережнішими; або що не змінилися ні наші етичні 

вимоги, ні поведінка інших людей, але тепер у нас стало більше інформації щодо 

опортуністичної поведінки інших, можливо, завдяки все більш шокуючим 

повідомленням засобів масової інформації” [581, с. 137–138]. Більше того, не 

повністю зрозуміло, що означає “більшості людей” [445, с. 311–327]. Це може 

означати широке коло людей, наприклад, сім’ю, друзів, сусідів, а також 

незнайомців, тому невідомий радіус кола осіб, до кого відноситься це питання 

[508]. Крім того, коли економічні агенти стверджують, що довіряють уряду чи 

іншій людині, вони мають на увазі абсолютно різні види довіри. 

Валідність методу оцінювання довіри за допомогою питання “Загалом чи 

можна довіряти людям?” стало центральною проблемою наукового дослідження 

А. Міллера й Т. Мітамури [559, с. 62–70]. Ще раніше до них Е. Глезер і його 

співавтори показали, що питання про довіру, яке використовується в 

опитуваннях Всесвітнього дослідження цінностей, насправді оцінює не довіру, а 

надійність (англ. trustworthiness). Натомість А. Міллер і Т. Мітамура 

стверджують, що воно визначає довіру й обережність, а не довіру й недовіру, як 

би це мало бути. Проблема полягає в тому, що довіра й обережність не є 

субститутами. Обережність необов’язково корелюється з недовірою. 

Експерименти з групою американських і японських студентів показали, що, 

якщо забрати з питання обережність і виміряти рівень довіри за окремою 

шкалою, то в американців він є вищим, ніж у японців. У той же час показник 

загальної довіри, за версією Всесвітнього дослідження цінностей, як правило, у 
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японців вищий, ніж в американців. На підставі проведеного аналізу А. Міллер і 

Т. Мітамура дійшли висновку, що біноміальне питання про довіру є 

необ’єктивним і має недостатню внутрішню валідність. Це також впливає на 

можливість порівнювати рівні довіри в різних країнах. Для прикладу, якщо 

економічний агент може отримати високу оцінку за шкалою загальної довіри, але 

не схильний до ризику, то в ситуації біноміального вибору між обережністю й 

довірою він може надати перевагу обережності. Так, у країнах, де населення 

мешкає в закритому й безпечному оточенні, аналіз відповідей на питання про 

довіру може показати її завищену оцінку; а в іншому випадку – навпаки реальний 

рівень довіри може бути вищим, ніж результат опитування. 

На початку 2000-х років відомий дослідник Е. Фер розпочав окремий 

науковий проєкт з метою дослідження складових довіри: схильності до ризику й 

соціальних уподобань (альтруїзм чи відмову від опортуністичної поведінки) 

[475]. Підтримуючи А. Міллера і Т. Мітамуру, Е. Фер стверджував, що 

“відповідь на питання Дослідження європейських цінностей та Всесвітнього 

дослідження цінностей пов’язана не лише з переконаннями людей про те, 

наскільки інші люди заслуговують довіри, але також їх уподобаннями відносно 

соціальних ризиків” [475, с. 239]. Він прийшов до висновку, що довіра, виміряна 

за відповідями респондентів, відображає уподобання й соціальні норми 

індивідів. Крім того, більшість теоретичних аргументів, які зустрічаються в 

роботах економістів, виведені з теорій мікрорівня. Для визначення довіри на 

макрорівні дані мікрорівня часто агрегуються. Проте перехід від мікро- до 

макрорівня є непростим і, можливо, навіть неправомірним, оскільки те, що є 

вірним для індивіда, може таким не бути для суспільства загалом [478]. 

Вимірювання індивідуальних оцінок не завжди можна агрегувати й вважати 

реальним відображенням дійсності. 

Проте за висновками багатьох міжнародних організацій рівень довіри, 

визначений за допомогою Всесвітнього дослідження цінностей та Дослідження 

європейських цінностей, все-таки може використовуватися під час вимірювання 

інституту соціального капіталу [510]. Для цього були проведені масштабні 
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дослідження в рамках проекту ОЕСР “Громадянство, залучення, демократія” 

(англ. “Citizenship, Involvement, Democracy” (CID)) та дослідження Світового 

банку під керівництвом Ч. Ґрутарта [503]. Ці організації визнали, що довіра є 

повноцінною частиною когнітивного соціального капіталу, яка вказує на якість 

суспільних відносин, а міжособистісну довіру варто оцінювати через питання до 

респондентів, чи вони довіряють людям взагалі, та чи вважають інших 

справедливими, чесними, толерантними. Загальну довіру можна виміряти через 

аналіз відповідей респондентів на питання: “Як ви вважаєте, чи намагатимуться 

люди використати вас, якщо матимуть таку можливість?”. Таке запитання 

уперше в 1990-х роках було поставлено респондентам під час соціального 

дослідження в США (англ. General Social Survey (GSS)), і наразі застосовується 

в національних опитуваннях різних країн світу з метою одержання релевантної 

інформації для міждержавних порівнянь.  

Крім того, міжнародні організації також запропонували вимірювати довіру 

через зв’язок із безпекою, а відповідно через оцінювання рівнів злочинності, 

правопорушень, насильства та вандалізму в суспільстві. Для прикладу 

Австралійська служба статистики розробила цілу систему параметрів 

дослідження довіри та надійності: інституційна довіра, загальна довіра; відчуття 

безпеки під час використання громадського транспорту, прогулянки вулицею, 

перебування вдома тощо. Для багатовимірного дослідження довіри під час 

опитування міжнародні інституції рекомендують використовувати шкалу 

Лайкерта. Успішним прикладом такого вимірювання загальної довіри є досвід 

Фінляндії [598]. Інституційну довіру аналізують з точки зору довіри населення 

до діяльності загальнодержавних і місцевих організацій. 

Чимало науковців намагалися розширити перелік показників оцінювання 

стану та розвитку соціального капіталу, не обмежуючись вимірюванням довіри. 

Л. Хьолунд і Г. Свендсен спробували скомбінувати показники вимірювання 

довіри, волонтерства, громадської участі в розвитку місцевого господарства 

[609]; Л. Кілі [536] і Ф. Сабатіні [589] – інтенсивність сімейних відносин, 

неформальної взаємодії, активності у волонтерських організаціях та політичну 
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участь тощо. І. Кавачі та його колеги відзначили вагомість дослідження сусідства 

під час вивчення соціального капіталу [534]. Група Кавачі узагальнила чотири 

індикатори розвитку соціального капіталу: 1) колективна ефективність – через 

вимірювання соціальної згуртованості та ефективності неформального 

соціального контролю; 2) місія та цілі спільнот; 3) характер соціальної взаємодії 

(наприклад, кількість випадкових взаємодій, соціальної підтримки та 

взаємодопомоги); 4) компетенція громади, яка оцінюється шляхом запитання 

респондентів про їх соціальну та політичну участь у розвитку місцевого 

господарства та національної економіки [549].  

У 1998 р. у рамках дослідження Південного Уельсу Дж. Онікс і П. Булен 

запропонували вимірювати вісім індикаторів розвитку соціального капіталу: 

активність у місцевих громадах, сусідство, сімейні та дружні відносини, 

соціально-економічну взаємодію на роботі, соціальну участь, довіру та відчуття 

безпеки, толерантності й цінності життя [568]. Але такий інструмент 

вимірювання соціального капіталу рідко використовують на практиці.   

У ХХІ ст. завдяки спеціальним дослідженням окремих національних урядів 

та груп науковців під егідою Світового банку та Організації економічного 

співробітництва та розвитку (ОЕСР) зроблено суттєвий прорив у з’ясуванні 

індикаторів розвитку соціального капіталу. За ініціативи урядів Австралії, 

Великобританії, Канади та Нової Зеландії було покладено початок системному 

розробленню методології оцінювання соціального капіталу [122].  

Уряд Великобританії був першим, що розпочав системне оцінювання 

динаміки розвитку соціального капіталу на рівні національної економіки [102]. 

Його вимірюванням займається Державна служба статистики Великобританії 

(англ. Office for National Statistics (ONS)). Для цього вона використовує п’ять 

ключових індикаторів: соціальна участь (англ. social participation), громадянська 

участь (англ. сivic participation), соціальні мережі та соціальна підтримка (англ. 

social networks and social support), взаємність та довіра (англ. reciprocity and trust), 

місцевий розвиток (англ. views of the local area) [407]. Соціальна участь, як і в 

Р. Патнема, вимірюється через аналіз кількості та динаміку залучення нових 
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членів до різноманітних мереж – спортивних клубів, організацій культури і 

дозвілля, релігійних організацій, участь у волонтерській діяльності тощо. 

Соціальна залученість вимірюється рівнем політичної активності (участі в 

голосуванні, створенні партій, громадських організацій), обізнаності у 

національних економічних і політичних питаннях, кількості контактів із 

державними посадовцями та суб’єктивної оцінки можливостей індивіда 

впливати на економічну політику. У рамках аналізу соціальних мереж і 

соціальної підтримки досліджується щільність закритого соціального капіталу. 

Для цього визначається кількість і частота контактів із родичами, друзями, 

сусідами; послуг взаємодопомоги, суб’єктивне сприйняття задоволення рівнів 

життя та соціального контролю. Четвертим показником вимірювання 

соціального капіталу є виявлення та оцінювання рівнів міжособистісної, 

загальної, інституційної довіри та поширення спільних норм і цінностей. У 

рамках п’ятого індикатора визначається суб’єктивна оцінка задоволення 

мешканців умовами проживання та безпекою в своєму регіоні (місті, селі). 

Останній з п’яти не є індикатором розвитку соціального капіталу, але допомагає 

охарактеризувати умови формування місцевої спільноти, розвитку місцевого 

господарства та з’ясувати кореляцію між задоволеністю умовами проживання та 

величиною соціального капіталу місцевих спільнот.    

У Великобританії основними методами збору інформації про соціальний 

капітал є спостереження, анкетування та інтерв’ю у рамках Загального 

дослідження домогосподарств (англ. the General Household Survey (GHS)). В 

останнє включається повна або скорочена версії набору питань, розраховані на 

20 хвилин або 5 хвилин роботи з респондентом відповідно. Уперше вона була 

апробована в 2004–2005 рр. З метою економії часу та коштів під час Загального 

дослідження домогосподарств також аналізують громадянську активність і 

ринок нерухомого майна Великобританії (англ. the Citizenship Survey and the 

Survey of English Housing). Сьогодні збір статистичних даних відбувається й за 

допомогою опитування сімей (англ. the Family Resources Survey).  
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У Великобританії результати оцінювання динаміки розвитку соціального 

капіталу є важливими для вибору інструментів економічної політики на 

місцевому та національному рівнях. Крім того, поступово урізноманітнюються 

вектори дослідження соціального капіталу. Наприклад, розпочато вимірювання 

показників соціального капіталу молодих людей та його впливу на економічний 

розвиток. 

Австралійська служба статистики (англ. Australian Bureau of Statistics 

(ABS)) також розробила одну з комплексних методик вимірювання соціального 

капіталу в рамках Загального соціального дослідження (англ. General Social 

Survey (GSS)). Вона базується на мережевому підході, відповідно до якого усі 

спільноти є соціальними мережами, що поділяються за типом, структурою, 

якістю та операціями [463]. Така модель передбачає визначення структури 

мереж: сімей, сусідства, асоціацій та інших спільнот. Система індикаторів ABS 

для вимірювання соціального капіталу різних рівнів передбачає визначення 

чотирьох характеристик мереж: мережевої якості (через аналіз спільних норм і 

цінностей, у тому числі довіри, норм взаємності, кооперації та мети колективної 

діяльності), мережевої структури (характеристиками якої є розмір, відкритість, 

наявність бар’єрів, щільність та інтенсивність взаємодій тощо), мережевих 

трансакцій (обмін товарами, послугами, інформацією, знаннями, соціальною 

підтримкою та характер санкцій), видів мереж (закриті, відкриті, інституційні чи 

ізоляція). За цією ж методикою визначають умови виникнення й використання 

соціального капіталу в чотирьох різних контекстах: у політиці, праві, культурі та 

економіці. Важливу роль у зборі статистичних даних, які використовують для 

вимірювання соціального капіталу, виконує Австралійський інститут сімейних 

досліджень (англ. AIFS). За його ініціативи окремо досліджують неформальні 

(сім’я, друзі, близькі сусіди) та формальні (інституціолізовані) мережі. На основі 

анкетування він теж розробив інструмент вимірювання соціального капіталу – 

ASCAT (англ. the Adapted Social Capital Assessment Tool) через оцінювання таких 

параметрів як соціальна участь і соціальна підтримка. Для цього респондентів 

опитують про форми їхньої соціально-економічної активності, частоту взаємодії 
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в мережі, кількість груп, у яких вони беруть активну участь, види ресурсів, які 

отримують, у тому числі характер соціальної допомоги.  

Окрім Великобританії й Австралії, одна з перших методик вимірювання 

соціального капіталу була розроблена в Новій Зеландії (1997 р.) [602]. До 

початку ХХІ ст. у ній було виділено лише три індикатори його розвитку: 

колективна поведінка, соціальні норми й цінності та спільноти. У 2001 р. їх 

доповнили четвертим (а саме “Організації”). Перший індикатор передбачає 

вимірювання соціальної допомоги та підтримки іншим через оцінювання 

благодійності, донорства, розподіл свого часу на користь сторонніх людей; 

участі в формальних і неформальних мережах, дотримання формальних правил і 

суспільних норм. Другий індикатор пов’язаний із оцінюванням рівня довіри й 

взаємності, ставлення до себе, оточуючих, державних і соціальних інституцій, 

характеру очікувань тощо. Третій характеризує структуру спільнот через 

дослідження інститутів сім’ї, культури, зайнятості, оскільки характер відносин 

відрізняється від типу спільнот. Четвертий індикатор вимірює економічну 

активність та ефективність діяльності місцевих організацій. Він визначає 

кількість, тип, розмір, структуру та характер співпраці організацій. Перші два 

компоненти, а саме: форми поведінки, соціальні норми та цінності дозволяють 

оцінити соціальний капітал на рівні індивідів (подібно до того, як це 

здійснюється в рамках ABS та ONS). Два останні компоненти (спільноти та 

організації) пов’язані з трактуванням соціального капіталу як колективного 

блага. Інноваційним кроком у розробленні такої методики вимірювання 

соціального капіталу було проведення аналізу розподілу вільного часу акторів 

(англ. the Time Use Survey). 

В останні десятиліття значну увагу дослідженню ролі соціального капіталу 

та розробленню методики його вимірювання приділяє Канада, де в 2003 р. була 

здійснена перша спроба апробації даної методики на практиці [556]. За основу 

канадські дослідники використали модель оцінювання соціального капіталу, 

розроблену ONS. Паралельно з Державною службою статистики Канади 

дослідження соціального капіталу здійснювалося в рамках ще двох проєктів: 
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“Ініціатива з досліджень політики” (англ.  “The Policy Research Initiative” (PRI)) і 

“Здорова Канада” (англ.  “Health Canada”). Вони започаткували дослідження під 

назвою “Соціальний капітал як інструмент державної політики” (англ.  “Social 

capital as a public policy tool”), метою якого було розробити методику 

вимірювання соціального капіталу на різних рівнях. В основі PRI теж був 

закладений мережевий підхід [555]. Основним інструментом збору даних є 

опитування, яке включає запитання щодо громадської, релігійної, економічної 

активності, рівнів довіри, соціального захисту тощо. У 2005 р. у рамках PRI було 

підготовлено три звіти, перший із яких був присвячений проблемам оцінювання 

соціального капіталу [480]. 

За винятком вище названих чотирьох країн, інші національні уряди не 

проводили власних досліджень соціального капіталу, рідше – вивчали його в 

окремих контекстах або використовували досвід інших країн чи міжнародних 

інституцій. Наприклад, у Фінляндії ще з 1977 р. проводилося опитування 

працівників, чи можна довіряти колегам на робочому місці. Тому в цій країні 

дослідження соціального капіталу мікрорівня здійснюється у взаємозв’язку із 

визначенням якості  соціально-трудових відносин (англ. the Survey of Work Life). 

Першим серед міжнародних організацій розроблення методології 

вимірювання соціального капіталу розпочав Світовий банк у 1996 р. Проте вже 

до початку ХХІ ст. його дослідники дійшли висновку, що соціальний капітал є 

багатогранним і його важко виміряти, використовуючи лише один підхід. Вони 

запропонували наступну модель аналізу: 1) вхід (екзогенна величина): 

індивідуальні та колективні мережі; 2) вхід і вихід залежно від контексту 

(екзогенна чи ендогенна величина): довіра, соціальні норми та цінності; 3) вихід 

(ендогенна величина): колективні дії та соціально-економічний результат 

співпраці. Використання такої моделі в дослідженні (у тому числі під час 

вимірювання) соціального капіталу мало сприяти розробленню економічної 

політики, спрямованої на боротьбу з бідністю, розширення доступу до освітніх, 

медичних, фінансових послуг [653] тощо. На основі власних досліджень 

Світовий банк розробив новий інструмент оцінки соціального капіталу – SOCAT 
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(англ. Social Capital Assessment Tool) [502, 643]. Останній був призначений для 

вимірювання соціального капіталу в країнах, які розвиваються, і дозволяв 

зібрати необхідну інформацію на рівнях індивіда, організації чи місцевої 

спільноти. Інструментом збору інформації став інтегрований опитувальник (SC-

IQ), який був розроблений Світовим банком ще на початку 2000-х років [503].  

До основних індикаторів розвитку соціального капіталу було віднесено: 

групи й мережі (англ. groups and networks), довіру й солідарність (англ. trust and 

solidarity), колективні дії та кооперацію (англ. collective action and collaboration), 

інформацію й комунікацію (англ. information and communication), соціальну 

включеність й ізоляцію (англ. social cohesion and inclusion), повноваження й 

політичну активність (англ. empowerment and political action). Перші дві складові 

спрямовані на вимірювання структурної та когнітивної складових, третя й 

четверта – середовища, п’ята й шоста – наслідків розвитку соціального капіталу. 

Як бачимо, така система вимірювання охоплює макро- й мікрорівні, а також 

передбачає аналіз структурного та когнітивного соціального капіталу. 

Методологія вимірювання соціального капіталу, запропонована ОЕСР мала 

суттєві відмінності від методології Світового банку, оскільки була націлена на 

дослідження переважно розвинутих країн і переслідувала відмінні цілі – 

визначення впливу соціального капіталу на підвищення якості життя, гідне 

пенсійне забезпечення, працевлаштування, забезпечення безпеки, інтеграції 

іммігрантів та стійкого розвитку національної економіки загалом [599]. 

Розробниками методології ОЕСР стали Р. Патнем та Дж. Хеліувел, які 

запропонували три підходи до вимірювання соціального капіталу на 

міждержавному рівні: 1) оцінювання, розроблене ОЕСР, строго визначених 

індикаторів соціального капіталу, які використовуватимуть усі країни-учасники 

і що спростить порівняння національних економік; 2) пропозиція набору 

індикаторів розвитку соціального капіталу, що можуть застосовувати країни за 

вибором; 3) запозичення апробованої методики оцінювання соціального капіталу 

в Австралії, Великобританії, Канади чи Нової Зеландії. Якщо спочатку ОЕСР 

схилялася до першої пропозиції, то з часом стало зрозуміло, що різні цілі 
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вимагають вимірювання різних індикаторів соціального капіталу, а тому обрала 

гнучкий варіант. Для цього дослідники ОЕСР розробили лаконічний модуль 

стандартизованих питань, які можна включити до національних або 

міжнародних досліджень (англ. the International Social Survey Program).  

На початку ХХІ ст. з ініціативи ОЕСР було проведено кілька конференцій 

задля обміну міжнаціональним досвідом та розробки спільної методології 

вимірювання соціального капіталу. З цією метою у 2002 р. була проведена 

конференція у Лондоні про досвід Великобританії, Австралії, Канади, Нової 

Зеландії щодо вимірювання соціального капіталу та в 2003 р. у Будапешті з 

приводу розробки універсальної анкети для збору необхідної інформації, де 

прийшли до висновку, що варто вимірювати чотири індикатори соціального 

капіталу: 1) соціальну участь (залученість) (англ. social participation); 2) соціальні 

мережі та підтримку (англ. social networks and support); 3) взаємність і довіру 

(англ. reciprocity and trust); 4) громадянську активність (англ. civic participation) 

[479]. Показниками соціальної залученості було прийнято вважати участь у 

волонтерстві, благодійності та інших громадських організаціях на добровільних 

засадах; соціальних мереж – активність взаємодії з друзями, сусідами, обсяг і 

частота надання допомоги нечленам сім’ї, довіри – суб’єктивна оцінка довіри до 

членів сім’ї, незнайомих людей та органів влади; громадської участі – участь у 

громадській організації чи політичній партії, кількість звернень до державних 

політиків, місцевого самоврядування, підписаних петицій тощо. Відповідно до 

методології ОЕСР виміряти соціальний капітал можна за допомогою мережевого 

підходу, а соціальний капітал трактується як колективне благо, навіть якщо з 

технічних причин він визначається на основі опитувальника та матеріалів 

інтерв’ю, зібраних на індивідуальному рівні. 

У 2003 р. ініціатива ОЕСР з приводу розробки уніфікованих методів 

оцінювання соціального капіталу була підтримана групою експертів ООН 

(англ. Sienna Group for Social Statistics), яка розробила рекомендації щодо 

вимірювання соціального капіталу. Експерти ООН залишили без змін чотири 

основні індикатори розвитку соціального капіталу (соціальна участь, соціальна 
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підтримка, соціальні мережі та громадянська участь), визначені в Будапешті, але 

запропоновували алгоритм оцінювання соціального капіталу, який корелюється 

з методикою, розробленою Державною службою статистики Великобританії.  

Водночас Національна комісія з питань відновлення громадянської 

активності США (англ. the National Commission of Civic Renewal) виокремила 

п’ять показників для визначення Індексу здоров’я громадянського суспільства: 

політична участь, довіра, асоціативне членство, безпека та злочинність, інститут 

сім’ї та соціальна інтеграція. 

Свої пропозиції щодо вимірювання соціального капіталу були представлені 

й дослідниками Всесвітньої організації здоров’я (ВОЗ). На їх думку, варто 

зосередитися на вимірюванні чотирьох індикаторів: соціальної активності, 

громадянського залучення, довіри та норм взаємності [520]. 

Як бачимо, на початку ХХІ ст. було запропоновано чимало методик 

оцінювання соціального капіталу, які є достатньо подібними між собою.  

Важливою проблемою під час вимірювання соціального капіталу стала 

відсутність необхідних даних в офіційній статистиці. З вищезазначеного видно, 

що дослідникам, які застосовують комунітарний підхід до вивчення соціального 

капіталу, була необхідна інформація про участь населення в громадських 

організаціях, волонтерстві, голосуванні, кількість мереж та соціальних контактів 

тощо. Такі дані вони знаходили з офіційних джерел статистики, міжнародних, 

національних соціологічних опитувань (наприклад, WVS, GSS, PRI, ONS), які 

спочатку не були призначені для вивчення соціального капіталу. Окремо зібрані 

набори даних про соціальний капітал й досі залишаються рідкісними. Проблема 

вимірювання соціального капіталу також полягає в тому, що найчастіше такі 

статистичні дані дозволяють проаналізувати насамперед структурний, тоді як 

когнітивний соціальний капітал залишається менш дослідженим. У зв’язку з цим 

на початку ХХІ ст. учені прийшли до висновку про необхідність використання 

комбінації кількісних та якісних методів вимірювання соціального капіталу. 

Американський науковець Х. Рош запропонував доповнити офіційні статистичні 

дані “більш якісними елементами” такими як глибинні інтерв’ю та фокус-групи, 
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тоді як Дж. де Харт і П. Деккер – використовувати муніципальну й поліцейську 

статистику та більше спиратися на спостереження та результати досліджень 

фокус-груп [443, с. 166; 464].  

Актуалізація проблеми формування соціального капіталу на початку ХХІ ст. 

та поява нових методик аналізу сприяли тому, що оцінювання соціального 

капіталу почало використовуватися як складова окремих міжнародних індексів 

та з’явилися перші спроби його системного вимірювання на глобальному рівні. 

У березні 2000 р. на міжнародному рівні було прийнято Лісабонську 

стратегію розвитку [515], яка була спрямована на підвищення глобальної 

конкурентоспроможності та рівня соціальної згуртованості Європейського 

Союзу. У її рамках Європейська комісія розробила новий інструмент 

вимірювання соціального капіталу – Active Citizen Composite Index [557]. Він 

складається з чотирьох індикаторів: політична активність (англ. political life), 

громадянське суспільство (англ. civil society), спільноти (англ. communities), 

цінності (англ. values). Для оцінювання кожного з них використовують від 9 до 

25 показників. Проте він визначається лише в 14 європейських країнах. 

Важливий етап у розробленні методології оцінювання соціального капіталу 

пов’язаний із діяльністю комісії з вимірювання економічної ефективності та 

соціального прогресу (англ. The Commission on the Measurement of Economic 

Performance and Social Progress (CMEPSP)), створеної у 2008 р. з ініціативи 

французького експрезидента Н. Саркозі. До її складу ввійшли два відомі 

Нобелівські лауреати з економіки – Дж. Стігліц та А. Сен. Саме вони 

запропонували розпочати вимірювати соціальний капітал (за їх словами, 

“соціальні зв’язки” (англ. social connections)) у рамках комплексного показника 

економічного добробуту, що мав замінити ВВП. На їх думку, поряд з такими 

індикаторами суспільного добробуту як матеріальні умови життя (доходи, 

споживання, багатство), здоров’я, освіта, соціальна активність (включаючи 

роботу), політична участь й управління, навколишнє середовище рівноцінне 

значення має оцінка т. зв. “соціальних відносин” [606]. Дж. Стігліц стверджував, 

що вимірювання соціального капіталу не може обмежуватися кількісною 



117 
 

оцінкою членів асоціацій, явкою на виборах, участю в політичних організаціях 

тощо, а потребує також аналізу характеру соціальних взаємодій. На його думку, 

основними індикаторами соціального капіталу є загальна довіра, соціальна 

ізоляція, неформальна підтримка, залученість на роботі, приналежність до 

релігійних спільнот і відкритість інших соціальних мереж. За твердженнями 

науковців CMEPSP, соціальну довіру варто вимірювати через канонічне питання 

WVS, оскільки відповіді представників різних держав достатньо стабільні 

впродовж тривалого терміну часу. Не менш надійним вони вважають згадуваний 

вище експеримент із загубленим гаманцем [606]. Соціальна ізоляція вимірюється 

через аналіз масштабів бідності, зайнятості, участі в громадських організаціях, 

частоти контактів із членами спільнот, розподіл свого часу на користь інших 

тощо. Соціальну підтримку можна оцінити за допомогою Всесвітнього 

дослідження Інституту Ґеллапа (англ. Gallup World Poll), у рамках якого 

респондентів із різних країн запитують, чи розраховують вони на сторонню 

підтримку (сім’ї, друзів, незнайомих людей). У випадку ствердної відповіді 

з’ясовується тип допомоги, на яку очікують респонденти в різних ситуаціях. 

Залучення на роботі характеризує міцність соціальних відносин між колегами, 

що визначають через опитування, як це, наприклад, організовано у Фінляндії. 

Релігійна приналежність характеризує активність індивідів у релігійних 

громадах, а відкритість соціальних мереж визначається через частоту взаємодії 

та довіру між представниками різних рас, релігій, людей із різним рівнем 

доходів, політичних уподобань тощо. Попри очевидну зручність 

запропонованого підходу, результати дослідження комісії з вимірювання 

економічної ефективності та соціального прогресу під керівництвом 

Дж. Стігліца лише частково були реалізовані на практиці.  

На початку ХХІ ст. німецький учений Х. Анхеєр запропонував визначати 

“Глобальний індекс громадянського суспільства” [400]. Подальший розвиток 

методології аналізу та оцінки впливу соціального капіталу на перебіг 

економічних процесів пов’язаний радше із пошуком інструментів вимірювання 

окремих аспектів [166], аніж із спробами вибудувати єдиний показник 
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вимірювання соціального капіталу. У таблиці В.2 додатку В узагальнено основні 

інструменти міжнародного вимірювання соціального капіталу. 

Для нашого дослідження інституту соціального капіталу особливе значення 

має Індекс процвітання, який щороку визначається британським Інститутом 

Леґатум. Загалом ми погоджуємося з позицією його науковців в тому, що 

фундаментом для побудови успішного суспільства є економічне процвітання та 

соціальний добробут населення, проте переконані, що соціальний капітал є не 

лише складовою соціального добробуту, а й чинником економічного розвитку. З 

2016 р. Індекс процвітання обраховується для 146 країн за дев’ятьма критеріями: 

економіка, підприємництво, управління, освіта, здоров’я, безпека й захист, 

особиста свобода, соціальний капітал, навколишнє середовище. Соціальний 

капітал досліджується в контексті оцінювання рівня інклюзивності суспільства, 

що є необхідною умовою для забезпечення суспільного добробуту. У рамках 

цього індексу основними об’єктами вимірювання соціального капіталу є 

міжособистісні відносини, соціальні мережі, норми та громадянська активність 

населення в національній економіці. Для цього визначають десять індикаторів, 

наведених у таблиці В.3 додатку В. Такий компонент Індексу процвітання 

оцінює, як такі фактори як волонтерство, допомога незнайомцям та 

благодійність, впливають на економічну ефективність та задоволення життям. 

Водночас він вимірює рівень довіри: чи довіряють економічні агенти 

незнайомим людям та чи можуть вони покладатися на такі інститути, як, 

наприклад, поліція тощо. Індекс процвітання також визначає суб’єктивне 

відчуття економічних агентів  щодо впливу на політичні процеси та значимості 

їх електорального голосу. 

Не менш важливе значення для вимірювання інституту соціального капіталу 

має аналіз субіндексу “спільнота” міжнародного Індексу якості життя, який з 

2011 р. обраховується ОЕСР; інституційної довіри за допомогою Барометра 

довіри Едельмана (англ. Edelman Trust Barometer), складових Всесвітнього 

індексу благодійності тощо.  
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Наша концепція оцінювання соціального капіталу базується на 

структурному підході – через вимірювання довіри, соціальних мереж, норм і 

цінностей. Оцінювання рівнів міжособистісної, загальної, інституційної довіри 

здійснено за допомогою Всесвітнього дослідження цінностей (WVS), 

Дослідження європейських цінностей (EVS), Барометра довіри Едельмана, 

міжнародних індексів глобальної конкурентоспроможності, процвітання та ін. 

Оцінювання соціальних мереж у рамках дослідження соціального капіталу 

здійснювалася через аналіз параметрів соціальної та громадянської участі. Для 

цього були використані дані Інституту Ґеллапа, WVS, ESS, а також субіндекси 

міжнародних індексів соціального розвитку, благодійності, глобальної 

конкурентоспроможності процвітання, якості життя, щастя, стабільності 

громадянського суспільства тощо. Характер, рівень поширення соціальних норм 

і цінностей були досліджені через оцінювання вкорінених продуктивних 

(особистої відповідальності, толерантності, патріотизму, кооперації, 

взаємодопомоги, солідарності тощо) та деструктивних (соціальної девіантності, 

нігілізму, патерналізму, хабарництва тощо) соціальних норм. Для дослідження 

особливостей поширення корупційних норм у суспільстві були залучені дані 

Глобального барометру корупції, Індексів сприйняття корупції, давачів корупції 

та окремі субіндекси Індексу глобальної конкурентоспроможності. Для 

оцінювання інституту соціального капіталу в Україні були також використані 

офіційні дані Державної служби статистики України, національні соціологічні 

опитування, проведені десятьма компаніями та репрезентативними центрами, 

рекомендованих Правлінням соціологічних асоціацій України. Серед них – 

опитування громадської думки Групою “Рейтинг”, Інститутом соціології 

Національної академії наук України, Київським міжнародним інститутом 

соціології, СОЦІС, Українським інститутом соціальних досліджень імені 

О. Яременка, Центром Разумкова, Центром “Соціальний моніторинг”, GFK 

Ukraine, Research&Branding Group та TNS Ukraine. 

У роботі запропоноване комплексне вимірювання його складових та їх 

взаємозв’язку з динамікою макроекономічних показників (ВВП, структури 
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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. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

 

1) Виникнення концепції соціального капіталу в економічній теорії 

обумовлено пошуком джерел невичерпних ресурсів, емпіричним 

підтвердженням економічної ефективності використання людського капіталу, 

критикою основних постулатів неокласичної теорії та розширенням змісту 

економічного розвитку тощо. Систематизовано критеріальні ознаки соціального 

капіталу як економічного ресурсу, зокрема: це капітальний актив, який 

генерується та активується через соціальну взаємодію, створює економічну та 

соціальну додану вартість, має значний вплив на ефективність використання 

інших ресурсів тощо. Здійснено типологізацію соціального капіталу, відповідно 

до якої виокремлено горизонтальний і вертикальний соціальні капітали, кожен із 

яких може мати закритий чи відкритий характер.  

2) З’ясовано, що основи концепції соціального капіталу були закладені в 

1970–1990-х роках у роботах П. Бурдьє, Дж. Коулмана, Г. Лоурі, Р. Патнема, 

Ф. Фукуями та ін. 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, 
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А. Гриценко, В. Звонар, В. Лагутін, Д. Нараян, Е. Остром, О. Петроє, Л. Прітчет, 

Н. Супрун та ін.).  

3) 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. Це дало 

підстави розглядати соціальний капітал як метаінститут, який задає рамкові 

умови для виникнення, розвитку та трансформації інших інститутів, обумовлює 

зміну поведінкових моделей суб’єктів господарювання, що впливають на якість 

економічного розвитку.   

4) 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. 

Основні положення цього розділу викладені в публікаціях автора [128, 102, 

103, 110, 111, 112, 121, 122, 127]. 
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РОЗДІЛ 2 

ДЕТЕРМІНАНТИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ 

СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В ГЛОБАЛЬНІЙ ТА НАЦІОНАЛЬНІЙ 

ЕКОНОМІКАХ 

 

2.1. Передумови та чинники формування інституту соціального 

капіталу 

 

Передумови, які визначають особливості розвитку інституту соціального 

капіталу в національній економіці на сучасному етапі, склалися історично [128, 

с. 109–111]. У процесі суспільного розвитку на українських землях поступово 

формувалися національні риси, які є важливими для створення егалітарного 

етносу, – наполегливість, волелюбність, толерантність, схильність до кооперації 

[137]. А також історично мало місце формування соціальних норм, що 

перешкоджають цьому процесу, – патерналізм, політична пасивність населення, 

нігілізм тощо. У зв’язку з цим важливо визначити історичні витоки економічно 

ефективних та неефективних форм реалізації соціального капіталу українського 

суспільства та тренди їх розвитку в контексті сучасних глобальних перетворень. 

У процесі еволюції господарської ментальності необхідність спільної 

обробки ґрунту та військова небезпека вимагали кооперації та взаємодопомоги. 

Історики відзначають, що на українських територіях упродовж тривалого 

історичного періоду (XII–XIX ст.) спосіб обробітку землі залишався переважно 

екстенсивним, а тому існувала потреба допомоги родичів, сусідів, що, серед 

іншого, сприяло формуванню культури добросусідства.  

В історичному контексті традиційною формою реалізації соціального 

капіталу в українському суспільстві була толока, що передбачала добровільне 

згуртування значної кількості суб’єктів господарювання для виконання 

термінових господарських робіт (зокрема, будівництва, збору врожаю, спільного 

випасу худоби тощо). 
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Водночас постійна військова небезпека, обмеження особистої, економічної, 

релігійної свободи населення українських земель, які перебували під владою 

різних держав, стимулювали суспільне згуртування у формі повстань, 

національно-визвольних змагань та стало причиною появи  унікального 

феномену соціально-економічної самоорганізації українського населення – 

козацтва, яке згідно з дослідженнями відомого історика Д. Яворницького, мало 

значний вплив на економічний розвиток українських земель [387].  

Традиційними формами реалізації соціального капіталу також були цехова 

організація виробництва, релігійні братства та ін. Так, поглиблення спеціалізації 

праці спричинило організацію груп спеціальних інтересів у формі професійних 

об’єднань (зокрема, ремісничих цехів). Такі об’єднання були вузько 

спеціалізованими, характеризувалися невеликим “радіусом” довіри, мали високі 

бар’єри для входу та часто закритий характер. На початковому етапі вони значно 

вплинули на економічний розвиток міст та економіку українських земель 

загалом [280, с. 366-372, 466-468], але згодом стали інституційною перешкодою 

для їх подальшого розвитку.  

Із формуванням ринкових відносин важливе значення для формування 

інституту соціального капіталу мала інституціоналізація місцевих фінансів 

(міських – через Магдебурзьке право, Міські положення ХІХ – початку ХХ ст.; 

сільських – завдяки реформі П. Кисельова, відміні кріпацтва, затвердження 

Земського положення тощо). Через розвиток інститутів самоврядування та 

місцевих фінансів були закладені підвалини для розкриття економічного 

потенціалу т. зв. “місцевих союзів” – громад, економічні агенти яких 

добровільно взаємодіяли для задоволення спільних економічних потреб. 

Наприклад, на українських землях у складі Російської імперії рівень 

господарського розвитку земських губерній, де розвивалися інститути 

самоврядування та сформувалися більш згуртовані місцеві спільноти, виявився 

значно вищим за неземські [134].  

Не менш важливу роль у розкритті економічного потенціалу інституту 

соціального капіталу мала інституціоналізація кооперативного руху. У 
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законодавстві Російської імперії кооперативне підприємство було визначено як 

“товариство зі змінним складом і капіталом, яке має за мету сприяти 

матеріальному та духовному добробуту своїх членів через організацію 

підприємств та їх спільну діяльність”. М. Туган-Барановський підкреслював, що 

“кооперативне підприємство – не благодійна організація, політична організація 

чи робочий союз. Воно є господарською організацією в інтересах певної групи 

осіб і, щоб мати успіх, має управлятися на основі комерційного розрахунку, як і 

капіталістичні підприємства” [343, с. 78]. В українських містах активно 

розвивалися споживчі, в селах – кредитні кооперативи в формі т. зв. кас взаємної 

допомоги тощо [264]. Це сприяло розвитку підприємницької культури та 

економічному розвитку українських земель загалом. Водночас це впливало на 

зміну інституційної довіри в українському суспільстві. У другій половині ХІХ – 

на початку ХХ ст. найвищий рівень інституційної довіри населення виявляло до 

органів місцевого самоуправління – віча, міської ради, волосного сходу, тоді як 

довіра до державних інституцій залишалась традиційно низькою. Така ситуація 

зумовлювала необхідність створення розгалуженої системи державного 

контролю задля попередження опортуністичної поведінки населення, що, своєю 

чергою, спричинило зростання чисельності державних контролюючих органів 

та, відповідно, урядових витрат, спрямованих на здійснення такого контролю, а 

саме: необхідність значних витрат державного бюджету імперії на утримання 

поліції, податкових інспекторів, казенних палат тощо [134].  

У цей історичний період також з’явилися перші партії, профспілки – 

мережеві структури, які ознаменували початок становлення громадянського 

суспільства. Соціально-економічними наслідками їх консолідованої взаємодії 

стали підвищення ставок заробітної плати, скорочення тривалості робочого дня, 

гарантування мінімального соціального захисту працівників підприємств тощо. 

Отже, в процесі інституційної еволюції відбулася диверсифікація традиційних 

економічних форм соціального капіталу (кооперація, цехова організація 

виробництва, профспілки тощо) та каналів їх впливу на економічний розвиток. 
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Важливу роль у формуванні цінностей українського суспільства, а, 

відповідно, й особливостей розвитку інституту соціального капіталу мала 

активно впроваджувана керівництвом Радянського Союзу комуністична 

ідеологія, яка значно змінила не лише цінності, а й економічну та соціальну 

поведінку громадян, вплинула на деформацію їх міжособистісної та 

інституційної довіри до влади [137]. Ключем до розуміння причин трансформації 

соціального капіталу та розвитку інституційного “спадку”, який ми маємо 

сьогодні, є аналіз економічних стимулів, які зумовили зміну суспільних 

цінностей та визначили особливості участі громадян в економічних процесах та 

розбудові формальних і неформальних мереж економічної взаємодії.  

Радянська економічна політика, що спиралася на продрозверстку, 

розкуркулення, колективізацію, націоналізацію підприємств та голодомор, 

зруйнувавши усталену систему соціальної ієрархії та моделі суспільних 

відносин, суттєво підірвала загальну, інституційну та міжособистісну довіри. За 

твердженням Д. Норта, використання інструментів насильства та тотального 

державного контролю породжує атмосферу суспільної недовіри [241], що 

спричиняє зниження приватної ініціативи, добровільної економічної активності 

домогосподарств та породжує розвиток економічного та правового нігілізму. Як 

наслідок, держава змушена перейняти від приватного сектору більшу частину 

підприємницьких функцій, що не лише деформує сутність підприємництва як 

приватно-господарської ініціативи, що реалізується в умовах більшої чи меншої 

конкуренції, а й спричиняє зростання трансакційних витрат усієї державної 

економіки. Водночас державне квазіпідприємництво, що знайшло відображення, 

зокрема, у примусовому створенні кооперативів та інших професійних 

організацій, деформувало економічний зміст цих інституцій як добровільних 

об’єднань, побудованих на горизонтальних зв’язках, принципі рівноправ’я, та 

знизило їх соціальну й економічну цінність. У такий спосіб були закладені умови 

для деформації інституту соціального капіталу. Громадяни масово залучалися до 

організованих владою мереж із метою отримання певних економічних вигод від 

такої участі, хоча насправді вони або взагалі не сприймали “комуністичних” 
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цінностей, або поділяли їх під впливом накинутих ідеологією норм суспільної 

поведінки (не бути членом партійної чи комсомольської організації у радянський 

час вважалось проявом асоціальності). На практиці такі масові організації були 

суто державними монополіями з чітко вираженими вертикальними зв’язками й 

вертикальним контролем із боку держави. Існували лише один профспілковий 

рух, один союз молоді, одна жіноча організація тощо. Як правило, лідери таких 

організацій виконували типові функції державного управління, які були 

практично тотожні функціям загально-державного бюрократичного апарату 

[195, с. 143– 145]. 

Переломним моментом для розвитку інституту соціального капіталу в цей 

історичний період стало суспільне згуртування під час подій Другої світової 

війни. Соціально-економічна криза, поглиблена війною, та оптимістичні 

очікування населення спричинили хвилю ентузіазму, самопожертви, соціальної 

й економічної кооперації. Проте, за словами відомого економіста Я. Корнаї, який 

займався дослідженням економічної системи СРСР, такий сплеск кооперації був 

нетривким, бо “за незначними винятками самопожертва триває недовго. 

Звичайна людина, яку надихає велика справа, здатна на самопожертву заради 

суспільства впродовж короткого періоду часу. Після цього вона хоче 

повернутися до повсякденного життя та відчувати взаємозв’язок між 

принесеними жертвами та власним матеріальним добробутом” [195, с. 7, 59]. 

Отже, спочатку війна стала стимулом для неформальної кооперації й 

самоорганізації населення, проте згодом економічні дії та структура 

організованої влади підірвали інституційну, загальну довіру, девальвували 

цінність формально створених мереж  тощо. 

Пришвидшення трансформації соціального капіталу в СРСР було пов’язано 

з тим, що дефіцитна радянська економіка, не маючи економічного підґрунтя та 

організаційних можливостей для задоволення першочергових потреб своїх 

громадян, була критично залежною від системи державного соціального 

забезпечення, що в умовах тотального дефіциту існувала у формі черг на 

отримання певних благ та їхнього адміністративного розподілу, що ґрунтувалась 
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не на економічних засадах, а на принципі лояльності до влади. Економічно 

необґрунтована система розподілу благ зумовила поширення в суспільстві 

патерналістських та утриманських соціальних норм, що спричинило розвиток 

тіньової економіки (у формі “шабашок”, “цехового виробництва”, “фарцовок” 

тощо) та тіньового споживання (у формі “несунів”), а також спекуляції та 

корупції. В умовах постійних обмежень і заборон одним із способів розширити 

свої економічні можливості став блат, тобто використання соціальних мереж і 

неформальних зв’язків для отримання дефіцитних товарів і послуг, а також для 

вирішення різноманітних життєвих проблем. Економічні агенти активно 

створювали мережі, які відкривали доступ до дефіцитних благ [10, с. 112–113]. 

При цьому замість слова “блат” частіше використовувалися поняття “за 

знайомством”, “за протекцією”, що свідчило про переважно негативне ставлення 

суспільства до цієї, породженої радянською дійсністю, форми соціального 

капіталу та норми економічної поведінки. Соціальні зв’язки давали можливість 

знайти роботу, уникнути розкуркулення, “ущільнення”, залишитися в столиці, 

отримати талони на продовольчі й непродовольчі товари тощо [543, с. 11], а 

також використовувалися для придбання т. зв. товарів Веблена, до яких у СРСР 

належали унікальні книги, грампластинки з іноземною музикою, путівки, 

закордонне обладнання тощо. У післявоєнний період за допомогою соціального 

капіталу почали вирішувати проблеми не лише індивіди, а й підприємства. 

Останнє було пов’язано з тим, що в СРСР передбачалося повне забезпечення 

підприємств з боку держави. Діяльність підприємств регулювалася 

централізованими директивними вказівками, проте виробництво 

забезпечувалося в умовах форсованого росту. Якщо для традиційного 

капіталістичного підприємства фактором, що лімітував виробництво, було 

обмеження попиту, то для радянського підприємства таким бар’єром були 

ресурсні обмеження. У класичного капіталістичного підприємства бюджетні 

обмеження були жорсткі, тобто, якщо підприємство ставало 

неплатоспроможним, воно банкрутувало. Бюджетне обмеження радянського 

підприємства було м’яким: коли воно ставало збитковим, його фінансові 
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проблеми вирішувала держава за допомогою додаткових кредитів, зниження 

ставок оподаткування, надання дотацій тощо. Отже, платоспроможність не 

обмежувала виробничий попит такого підприємства, а державна політика не 

стимулювала його до розвитку конкурентоспроможності, а, навпаки, 

посилювала патерналістичні та утриманські настрої керівництва таких 

підприємств. У поведінці радянського підприємства як покупця також 

спостерігалася накопичувальна тенденція: воно намагалося мобілізувати 

якомога більше ресурсів (“про запас”), навіть якщо вони швидко псувалися чи 

знецінювалися. У соціалістичному суспільстві дефіцит товарів і ресурсів 

спонукав використовувати інститут соціального капіталу для створення 

надлишкових запасів. До накопичення його підштовхувала “гонка” за 

кількісними показниками задля ініційованої державою практики перевиконання 

планів виробництва, тому ресурси, як правило, залучалися не тільки через 

формальні, а й через неформальні канали. В обох випадках використовувався 

соціальний капітал: у першому – через лобіювання власних інтересів серед 

органів влади до часу затвердження планів розподілу ресурсів; у другому – через 

знайомства та тіньову економіку. Взаємні послуги надавалися, як правило, не 

безпосередньо, а здійснювалися через два–три вузла мережі. Кожен, кому надали 

певну послугу, був готовий надати послугу у відповідь. Саме таку форму в СРСР 

отримали норми взаємності. Ланцюги взаємних зобов’язань та послуг суттєво 

впливали на економічний вибір та розподіл ресурсів. На думку Е. Ханкінса, у 

такий спосіб “був створений банк взаємних послуг, у якому кожен член 

спільноти здійснює свій внесок: отримуючи у відповідь “моральний акредитив”. 

Цей акредитив можна реалізувати не тільки в того, кому його власник надав 

послугу, але й у будь-якого члена спільноти, до якої вони належать” [507, с. 13–

42]. Зазначимо принагідно, що дослідник історії економічної взаємодії 

К. Поланьї вважав взаємні послуги формою розподілу, яка (у масштабах історії 

людства) має не менше значення, ніж ринковий розподіл [274]. 

Важливим чинником, що визначав якість і щільність соціальних мереж, які 

активно впливали на ефективність економічних процесів у Радянському Союзі, 
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була значна асиметрія інформації. Чим гірше інформований споживач, тим вища 

цінність інформації. Звичним явищем в економіці було те, що постачальник 

робив послугу своєму споживачу не тим, що продавав необхідний товар, а 

інформував його про час надходження товарів. Отже, чим гірше був 

поінформований споживач, тим вищою була цінність наданої послуги щодо 

можливості придбати або отримати під час державного розподілу той чи інший 

ресурс, і, відповідно, вищою цінність членства у тій чи іншій закритій соціальній 

групі, яке створювало виключні або й монопольні права доступу до ресурсів.  

Таким чином, у радянський період розвиток інституту соціального капіталу 

мав свої особливості, обумовлені формуванням тоталітарного суспільства й 

централізовано-розподільчим характером економіки: 1) збільшення кількості 

гетерогенних мереж, штучно створених на основі переважно декларативних 

цінностей; 2) поступове звуження “радіусу” довіри; 3) поширення соціальних 

норм патерналізму, корупції, подвійних стандартів, нігілізму, економічної й 

політичної пасивності, що перешкоджало розвитку економічно ефективного 

інституту соціального капіталу та економічному розвитку загалом. 

Після здобуття Україною незалежності розвиток соціального капіталу 

українського суспільства відбувається циклічно: активно зростає в періоди 

піднесення політичної активності чи військової загрози (1989–1991 рр., 2004 р., 

2014 р.) та згасає у періоди відносного політичного затишшя. Це цілком 

закономірний процес, що пояснюється психологічною втомою суспільства від 

стрімкої мобілізації ресурсів. За словами відомих американських дослідників 

Е. Чуа та Дж. Рубенфелда, небезпека є одним із ключових чинників згуртування 

населення [379]. В процесі еволюції інституту соціального капіталу в  незалежній 

Україні умовно можна виокремити три періоди: 1991–2004 рр., 2004–2013 рр., 

2014 – і до сьогодні, особливості формування соціального капіталу в кожному з 

яких залежали від загальносвітових тенденцій та національної специфіки 

суспільного розвитку. У зв’язку з цим важливо дослідити передумови та чинники 

розвитку різних типів і форм реалізації соціального капіталу українського 

суспільства в роки незалежності у контексті глобальних перетворень. 
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Наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. соціально-економічний, суспільно-

політичний, інституційний ландшафти більшості країн світу, у тому числі й 

України, зазнали фундаментальної трансформації, що серед іншого вплинуло на 

розвиток інституту соціального капіталу. До ключових передумов формування 

соціального капіталу в цьому історичному періоді відносимо розвиток 

глокалізації, зміну демографічного профілю країн, стрімке поширення 

технологій та цифровізацію економіки. Для аналізу чинників, що сприяють чи 

перешкоджають розбудові соціального капіталу, використаємо PEST-аналіз – 

інструмент, який дозволяє виявити політичні (P – political), економічні (E – 

economic), соціальні (S – social) й технологічні (T – technological) фактори 

глобального й національного середовища, що впливають на формування 

інституту соціального капіталу на сучасному етапі [107] (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

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. 

На думку виконавчого директора Світового банку та екс-міністра 

Міністерства торгівлі й індустрії Венесуели М. Наїма, нині глобальна економіка 

перебуває під впливом трьох революцій – збільшення (англ. revolution increase), 

мобільності (англ. mobility revolution) та ментальності (англ. revolution of 

mentality). Революція збільшення характеризується збільшенням кількості країн, 

чисельності населення, підвищенням стандартів життя, показників 
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письменності, обсягів виробництва тощо. Революція мобільності зумовила рух 

людей, товарів, грошей, ідей, цінностей в небачених досі обсягах, а революція 

ментальності відображає основні зміни в менталітеті, очікуваннях і прагненнях, 

які супроводжують ці зрушення [234]. Ми ж вважаємо, що революція 

ментальності, яку переважно пов’язуємо з динамічними змінами інституту 

соціального капіталу, є наслідком двох попередніх революцій.  

На розвиток інституту соціального капіталу суттєвий вплив має зміна 

демографічного профілю світу та окремих країн. Демографічні процеси більш 

інерційні за соціальні, тому їх можна розглядати як передумову соціальних 

трансформацій. Приблизно в 1800 р. населення Землі досягло позначки в 

1 млрд мешканців. Для цього знадобилося майже 250 тис років. У 1927 р. 

чисельність населення світу склала 2 млрд, а через 33 роки – 3 млрд осіб. За 

офіційними даними ООН його зростання з 6 до 7 мільярдів відбулося лише за 

десятиліття й 31 жовтня 2011 р. відбулося народження семимільярдного жителя 

Землі. Це приклад мегазмін, які відбуваються в значних масштабах і з великою 

швидкістю. Чисельність населення зростає швидше, ніж будь-коли раніше. 

Станом на червень 2019 р. населення світу склало 7,7 млрд людей [656] і цей 

показник продовжує зростати. Загалом, за оцінками ООН, щорічний приріст 

населення складає близько 80 млн осіб. І хоча кожні п’ять років з  1970-х років 

темпи зростання населення сповільнюються, проте економісти ООН переконані, 

що в 2030 р. чисельність населення перевищить 8, 2040 р. – 9, 2055 р. – 

9,5 млрд осіб [657] (рис. Г.1 додатку Г). За таких демографічних умов економічні 

агенти змушені змінювати соціальні норми та конфігурації соціальних мереж для 

співіснування в заселеному та “багатошвидкісному” світі. 

За Ґ. Дейлі стрімке екпоненційне економічне зростання після Другої світової 

війни оприявнило зростаючі загрози та бар’єри подальшого розвитку існуючої 

моделі економіки, яка за декілька століть зросла до таких меж, що заполонила 

собою все природне середовище існування людства. Для пояснення такого стану 

Ґ. Дейлі використовує термін “наповненого світу”, в якому економіка, що ще 

недавно існувала в умовах т. зв. порожнього світу біосфери, починає займати 
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надмірно велике місце, витісняючи собою ареали для існування інших 

біологічних істот та обмежуючи можливості відновлення природних ресурсів. 

Економіка є відкритою підсистемою більшої екосфери, яка є скінченною, 

обмеженою наявною кількістю ресурсів, і такою, що не може зростати кількісно 

й географічно. Фізичне розширення меж економіки означає зменшення розмірів 

природньої екосистеми [65]. Економічна наука, представлена на сьогодні 

переважно неокласичними постулатами, не спроможна пояснити зміст більшості 

економічних процесів, що відбуваються на межі природного ліміту ресурсів, як 

на місцевому й регіональному, так і на планетарному рівнях. За означенням 

президентів Римського клубу та авторів останньої доповіді “Come on!” 2018 р. 

Е. Вайцзекера і А. Війкмана, якщо й надалі керуватися попередніми звичками, 

соціальними нормами та відмовлятися від соціального згуртування, – може 

виникнути колапс [30].  

У глобальному масштабі зростання чисельності населення обумовлює 

збільшення щільності проживання людей, а відповідно й кількості соціально-

економічних взаємодій між ними. У таких умовах зростають ризики конфліктів, 

якщо економічні агенти не будуть гуртуватися й домовлятися один із одним у 

ширших спільнотах. З одного боку, це не підтверджується на практиці, оскільки 

за півстоліття до 2011 р. населення збільшилося з 3 до 7 млрд людей, проте 

загальна кількість військових конфліктів скоротилася. Число смертей у ході 

військових дій на кожні 100 тис осіб у рік зменшилося з 20 в 1940-х до 0,7 на 

початку ХХІ ст. [366]. З іншого боку, останнім часом домінантними стали 

системні конфлікти, коли терористичні атаки використовуються з явним наміром 

викликати в людей  відчуття роз’єднаності та незахищеності. Американський 

Інститут економіки та миру відзначав, що хоча вперше за останні п’ять років в 

2018 р. гострота конфліктів знизилася, проте світ продовжує бути менш мирним, 

ніж десять років тому [497].  

Не менш важливе значення для формування закритого й відкритого 

соціального капіталу має зростання тривалості життя людей і зменшення 

кількості дітей у родинах. На сучасному етапі глобальна очікувана тривалість 
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життя уже перевищила позначку 70-річного віку та прогнозується, що в 2050 р. 

досягне 77 років [657]. Як наслідок, відбувається старіння населення 

(флоридизація). Особи похилого віку, як правило, мають нижчий рівень довіри 

до незнайомців та менше схильні до створення відкритих соціальних мереж, що 

підтверджується даними WVS [659]. У більшості країн особи похилого віку 

належать до груп високого ризику соціальної ізоляції. Цьому також сприяє 

вкорінення в суспільстві соціальних стереотипів щодо сприйняття осіб такого 

віку як інертних, консервативних та “економічно непродуктивних елементів” 

[305, с. 340–355]. Водночас, за прогнозами ООН, чисельність осіб віком понад 

65 років зросте більш ніж удвічі: від менш ніж 8% із загальної чисельності 

жителів планети в 2010 р. до майже 16% в 2050 р. Упродовж 2018–2050 рр. 

медіанний вік також підвищиться та складе 38 років [362, с. 13–14] – це 

безпрецедентний показник, як і швидкість його досягнення. Відповідно до 

висновків Міжнародної організації праці (МОП) унаслідок цього вимушеним 

кроком є перегляд балансу між пенсійним і трудовим життям людини та відмова 

від принципів обов’язкового виходу на пенсію [132]. Це матиме суттєвий вплив 

на розвиток інституту соціального капіталу, коли особи похилого віку будуть 

менше доглядати за своїми онуками, включені до ширших соціальних мереж та 

менше залежатимуть від матеріальної підтримки своїх дітей тощо. Проте для 

цього в більшості країн ще не створено надійних фінансових інструментів та не 

адаптовано інституційну базу для такого сценарію розвитку подій. Натомість 

наразі для більшості осіб старших 60-ти років ідея про те, що діти дбатимуть про 

них у старості та в часи скрути, є природним станом речей. Наприклад, у ХХІ ст. 

в Китаї більше половини літніх людей живе зі своїми нащадками й ця частка 

зростає до 70% для тих, хто має семеро чи восьмеро дітей [9, с. 140].  

Значний вплив на розвиток інституту соціального капіталу має також 

зниження темпів народжуваності в глобальному масштабі (рис. Г.2 додатку Г). 

Ще в 1970 р. середньостатистична кількість дітей на одну жінку в країнах ЄС 

зменшилася до 2,1, а в ХХІ ст. – 1,3 (в Україні – 1,6). Причинами змін у динаміці 

народжуваності стали збільшення можливостей доступу до якісної освіти та 
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охорони здоров’я, а також популяризація ідей гендерної рівності тощо. На думку 

лауреата Нобелівської премії Ґ. Беккера, такі зміни мають позитивний вплив на 

розвиток інституту закритого соціального капіталу великих сімей, які зазвичай є 

біднішими й частіше стикаються з т. зв. “компромісом якості та кількості”: у 

кожну наступну дитину інвестуватимуть менше, тому що батькам важче знайти 

ресурси й час, щоб прогодувати, виховати багатьох дітей [13]. У менших родинах 

батьки мають більше можливостей для створення потужного закритого 

соціального капіталу та залучення дитини до різних мереж за інтересами 

(наприклад, гуртків). Для багатьох батьків діти – це їх економічні перспективи: 

страховий поліс, депозитний продукт і певною мірою лотерейний білет. У своїй 

книзі “Економіка бідності” Нобелівські лауреати 2019 р. А. Банерджі та Е. Дуфло 

наводять приклад індонезійця, який мав дев’ять дітей і був переконаний, що 

принаймні двоє з них піклуватимуться про нього в літньому віці [9, с. 138–139].  

Проте на практиці проявилися й негативні результати зменшення кількості 

дітей у сім’ях. Прикладом є неочікувані соціальні ефекти від політики однієї 

дитини, запровадженої в Китаї наприкінці 1970-х років. Серед іншого така 

стратегія привела до зростання проявів егоїзму, збільшення кількості розлучень 

та зменшення згуртованості суспільства. Цілому поколінню, відомому як 

“маленькі імператори” чи “маленькі імператриці”, яким приділяли багато уваги 

через те, що вони були єдиними дітьми, зараз важко формувати тривалі стосунки 

та кооперуватися в досягненні ділових цілей [213, с. 229].  

Зміна демографічного профілю України та її наслідки для розвитку 

інституту соціального капіталу мають чимало спільних та відмінних рис 

порівняно із загальносвітовими тенденціями. По-перше, тут спостерігається 

зменшення чисельності та щільності проживання населення. За останні двадцять 

п’ять років останнє скоротилося на 10 млн осіб, що співставно з населенням 

Греції, Швеції і Португалії [209]. За роки незалежності демографічні втрати є не 

меншими, ніж під час Голодомору 1932–1934 рр. (за оцінками українських 

демографів ця цифра коливається від 3,9 до 7 млн осіб) та наближаються до 

людських втрат у ході Другої світової війни (10 млн осіб) [210, с. 9–10]. Україна 
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вже не перший рік входить у топ-список країн із найбільш стрімкими темпами 

скорочення населення в світі, у тому числі через депопуляцію та людські втрати 

під час військової агресії Російської Федерації. Попри те, що середня тривалість 

життя в Україні зросла, вона все ще залишається найнижчою в Європі: 77 років 

– для жінок, 67 – для чоловіків. При цьому відбувається зниження 

народжуваності. Наслідком таких демографічних змін стало збільшення 

чисельності людей похилого віку та зменшення молоді. Обидві групи населення 

відчувають себе до певної міри соціально ізольованими. Перші через низькі 

пенсії й те, що структура української економіки не сприяє економічній 

активності людей старших певного віку; молодь – через низький рівень 

заробітної плати та непрестижність доступних для працевлаштування посад. На 

сьогодні, за даними Міністерства соціальної політики, в Україні проживає 

близько 11,9 млн пенсіонерів, тоді як в національній економіці лише 12–

13 млн працездатних осіб сплачують єдиний соціальний внесок [225]. У такий 

спосіб на кожного офіційно зайнятого працівника припадає один пенсіонер і, за 

прогнозами фахівців, щороку така ситуація лише погіршуватиметься. Загалом це 

підриває не лише основи солідарної пенсійної системи, а в глобальному сенсі – 

солідарність поколінь, усталений суспільний договір і гальмує розвиток 

відкритого соціального капіталу, що в прямому й переносному сенсі дозволяє 

стверджувати про “зникаючу солідарність” [147].  Не менш соціально й 

економічно вразливою соціальною групою в національній економіці є молодь, 

хоча вона має значний потенціал для створення нового продуктивного класу, 

розбудови громадянського суспільства й відкритого соціального капіталу. Згідно 

з останніми дослідженнями компанії Delloitte українська молодь має більше 

спільного із європейськими ровесниками, ніж своїми батьками [613]. У 

міжнародному дослідженні “School-to-work transition surveys” за 2013–2015 рр. 

зазначається, що в досягненні поставленої мети молоді люди України все більше 

покладаються на власні зусилля [266] (рис. 2.1).  
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Рис. 2.1. Позиція молоді щодо основних драйверів досягнення нею власної 

найважливішої мети в житті, % 

Джерело: [266].  

 

Як бачимо з рис. 2.1, вплив родичів, сім’ї, знайомих був визначений 

молоддю як другорядний чинник життєвого успіху [266]. Більшість українців 

оптимістично налаштовані: 71% опитаної молоді переконана в кращому 

майбутньому й лише 1% очікує погіршення [353]. Таким чином, молоді люди 

демонструють більшу впевненість в собі й меншу залежність від третіх осіб у 

досягненні поставлених цілей, що свідчить про поступовий відхід від 

сформованих радянською культурою соціальних норм патерналізму, нігілізму та 

економічної пасивності. Проте наразі ця частка населення демонструє низький 

рівень політичної активності, що перешкоджає створенню відкритого 

соціального капіталу та його ефективного впливу на економічний розвиток 

країни. Якщо останнім часом у відмові від придбання товарів з політичних чи 

екологічних причин брало участь 8%, підписанні петицій, волонтерському русі, 

демонстраціях – 4%, то готовність діяти у партіях виявило не більше 2% молодих 

людей. Нещодавні дослідження у рамках проекту “Українське покоління Z” теж 

фіксують низький інтерес молоді до політичних подій: бути політично активним 

важливо лише для кожного п’ятого українця і понад три чверті молоді мають 
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тотальну недовіру до державних інституцій [297]. Такі дані корелюють і з 

результатами участі молоді у виборах президента 2019 р., коли явка склала лише 

40% усіх молодих людей України [34]. Така політична неактивність є значно 

вищою, ніж у ровесників Центрально-Східної Європи. Для прикладу, цей 

показник у Словаччині склав близько 80%, Чеській Республіці – понад 70%, 

Польщі – майже 60%, в Угорщині – 50% та ін. [583, с. 46]. Проте згідно з 

Глобальним звітом ООН зниження явки молоді на виборах є довгостроковою 

тенденцією, яка закріпилася з 1980-х років у всіх демократичних країнах і 

чіткіше виявлятиметься в наступні роки [642]. Виникає своєрідне замкнене коло: 

політики “не чують” молоді, оскільки вважають літніх людей більш стабільним 

електоратом, а молодь не долучається до політики, не розбудовуючи власні 

мережі й не змінюючи інституційний соціальний капітал в Україні. Проте маємо 

відзначити участь молоді у знакових подіях, які спричинили суспільно значущі 

зміни в українському суспільстві: Революція на граніті, Помаранчева революція, 

Революція гідності. Тому, з одного боку, бачимо низький політичний інтерес, а, 

з іншого, молодь є важливою складовою соціально та економічно активного 

населення, яка бере безпосередню участь у формуванні інституту соціального 

капіталу та дає поштовх до суспільних змін.  

Важливе значення у демографічному профілі та розвитку соціального 

капіталу в Україні має відсутність етнічної фрагментації населення, а, 

відповідно, етнічного розколу суспільства. За даними Перепису 2001 р. 78% 

населення складали українці, 17% – росіяни, 5% – інші національності. Загалом 

Україна переважно моноетнічна слов’янська країна, що пояснює обережне 

ставлення до представників інших культур. Згідно з результатами міжнародного 

рейтингу за Індексом соціального розвитку 2018 р. толерантність є однією з 

найбільш слабких рис українського суспільства. За цим субіндексом Україна 

посіла 108 місце серед 146 країн, набравши лише 35,61 бали зі 100 можливих 

[600]. Найнижчий рівень толерантності до наркозалежних, ув’язнених і ромів 

[297]. Проте важливим є той факт, що ні на Заході, ні на Сході молоді люди не 

вважають мову спілкування перешкодою для національної єдності. Лише 5% 
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молоді України зазнавали дискримінації на мовному ґрунті, тому мовне питання 

не є “лінією розколу” українського суспільства та руйнування інституту 

соціального капіталу. Водночас мирна асиміляція близько 1,5 млн внутрішньо 

переміщених осіб унаслідок військових дій на Сході країни свідчить про те, що 

українці, навпаки, є високо толерантним суспільством [124]. Станом на 

1 липня 2019 р., за підрахунками Міністерства соціальної політики України, на 

обліку перебував 1 млн 387 тис 410 внутрішньо переміщених осіб. Наразі 

Україна займає дев’яте місце в світі за кількістю внутрішньо переміщених осіб 

[36], проте цей потік внутрішніх мігрантів не спричинив соціального вибуху. 

Одними з найбільш значущих подій, що вплинули на активізацію розвитку 

інституту соціального капіталу в Україні в останні десятиліття, стали війна на 

Сході, окупація Криму та Революція гідності [168]. З одного боку, вони 

спричинили зростання агресивних настроїв населення, підвищення рівня 

криміналізації та стигматизації суспільства, а також втрати поселенської мережі, 

руйнування сімей, розрив соціальних зв’язків між родичами й знайомими. 

Довгостроковим наслідком стала зміна цінностей українського населення 

Донбасу під впливом значних матеріальних, соціальних втрат і психологічної 

травми людей [277], а також зумовлена значною зміною соціальної структури 

населення на окупованих територіях, з яких виїхали переважно проактивні 

громадяни, наділені продуктивними соціальними цінностями. Економічні 

індивіди виїздили не стільки за ідеологічними переконаннями, а ближче до 

родичів і друзів, які могли б допомогти їм на перших порах. Значну допомогу 

надавали волонтери. Так, налагоджувалася якісно нова система контактів між 

незнайомими людьми та змінювалася соціальна структура майже всіх регіонів 

України. Водночас соціальна інтеграція населення Донецької, Луганської 

областей та Криму має здійснюватися з врахуванням нової ментальної 

реальності, щоб не допустити подальшого ціннісного розколу та атомізації 

суспільства.   

Водночас у контексті зміни суспільної свідомості населення інших регіонів 

України війна стала каталізатором соціального згуртування та розвитку 
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інституту соціального капіталу українського суспільства навколо ідеї 

незалежності держави. Якщо в 2002 р. 42,9% жителів ідентифікували себе як 

громадяни України, то в 2013 р. їх було 50,7%, в 2015 р. – 57,5%, а в 2019 р. – 

65% [77]. Згідно з результатами національного соціологічного опитування, 

проведеного в серпні 2019 р., патріотами своєї країни вважали себе уже 83%  

українського населення, причому у всіх регіонах України загальна кількість 

патріотично налаштованих громадян перевищувала 75%: на Заході – 86%, у 

Центрі – 85%, на Сході – 79%, на Півдні – 78% [77]. Війна також дала поштовх 

для розвитку волонтерства, благодійності, поширення норм солідарності, 

організації спільних форм економічної активності, налагодження соціальних 

контактів між незнайомими людьми тощо. Так, Революція гідності й війна 

об’єднали економічних агентів різних за місцем проживання, мовою, професією, 

але зі спільними цінностями – гідності, солідарності, соціальної справедливості. 

Під час Революції гідності вони спільно стояли на варті, готували їжу, 

оборонялися, що є яскравим прикладом самоорганізації та відновлення загальної 

довіри між людьми. Водночас відбулося відродження інституційної довіри до 

політиків. Серед позитивних непрямих наслідків війни стало також зменшення 

кількості розлучень та зміцнення сімейних відносин у регіонах, де безпосередньо 

не відбувалися військові дії. Це пояснюється тим, що в такі періоди населення 

використовує сімейні зв’язки для виживання та більше цінує сімейну 

солідарність і взаємодопомогу, тим самим зміцнюючи соціальний капітал 

ближнього кола. У глобальному масштабі війна дала поштовх для розвитку 

відповідальних спільнот. Саме вони зупинили просування ворожих збройних 

сил, довели цілому світу, що здатні дати відповідь на сучасні історичні виклики, 

актуальні й для Заходу. Інтереси таких спільнот збігаються з вектором розвитку 

частини суспільства, що готова реалізовувати позитивний сценарій європейської 

трансформації національної економіки та українського соціуму загалом. 

Значний вплив на розвиток соціального капіталу мають економічні фактори 

[104], оскільки основною причиною соціальної є саме економічна ізоляція, 

пов’язана з нерівномірністю розподілу доходів та обмеженням економічних 
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можливостей індивідів. У зв’язку з цим важливим процесом є формування 

середнього класу як “ядра” соціального капіталу та рушія суспільних 

перетворень. Саме він поширює зразки позитивних соціально-економічних, 

суспільно-політичних і соціокультурних норм. Це група людей, яка здатна 

здійснювати активну,відповідальну діяльність, створювати громадські інститути 

та сприяти підвищенню ефективності функціонування державних інститутів.  

Початок ХХІ ст. часто називають “епохою достатку”. З 1950 р. рівень 

світової економіки зріс майже в п’ять, а дохід на душу населення в 3,5 рази 

вищий, ніж після Другої світової війни. Упродовж 1980–2007 рр. у світовій 

економіці спостерігався найшвидший і найстабільніший період економічного 

зростання [551, с. 28]. На думку Нобелівського лауреата М. Спенса, з 1945 р. до 

2007 р. відбувалися дві паралельні та взаємопов’язані революції, пік яких припав 

на 1980-ті роки – початок ХХІ ст.: продовження промислової революції у 

розвинутих країнах і стрімке поширення моделі економічного зростання у світі, 

що розвивається. Другу з них він називає “революцією включеності” [319, с. 19], 

оскільки серед іншого це підживило зростання світового середнього класу. За 

словами дослідника Інституту Брукінгса Г. Хараса, “чисельність глобального 

середнього класу практично подвоїлася з мільярда у 1980-му році до двох 

мільярдів у 2012 р. Цей сегмент суспільства продовжує рости дуже швидко й 

може досягнути трьох мільярдів у 2020 р. До 2021 р., якщо тенденції 

збережуться, середній клас в Азії налічуватиме понад два мільярди осіб. Лише в 

Китаї можна очікувати понад 670 млн споживачів середнього класу” [234, с. 104]. 

У глобальному сенсі ця тенденція дуже виразна. Невипадково Арабська весна як 

революційний рух солідарності, протесту та соціальної допомоги почалася з 

Тунісу – північноафриканської країни з найвищими показниками економічного 

розвитку та темпами переходу населення до середнього класу. Як правило, 

останній прагне швидших економічних змін, ніж може забезпечити уряд та є 

нетерпимим до корупції, що перетворює його на потужного суспільно-

політичного гравця, який стає рушієм багатьох економічних і політичних змін. 
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Крім того, розвиток середнього класу був нерозривно пов'язаний із процесом 

зміни соціальної структури за професійною ознакою. 

У дослідженнях останніх років виявлено зворотну тенденцію – зменшення 

доходів середнього класу. На підставі аналізу статистичних даних представник 

Світового банку, науковий співробітник Нью-Йоркського університету Б. 

Міланович побудував т. зв. криву слона (рис. Г.3 додатку Г), яка серед іншого 

демонструє стрімке скорочення середнього класу в розвинених країнах [558]. Б. 

Міланович стверджує, що поки в більшої половини населення планети відбулося 

зростання доходів понад 60% (головним чином, через зменшення бідності 

завдяки економічному розвитку Китаю), середній клас країн ОЕСР зазнав 

значних втрат, спричинених переважно деіндустріалізацією та підвищенням 

рівня безробіття. Для прикладу використання економних технологій зменшило 

попит на професії, які раніше асоціювалися з середнім класом. Крім того, 

глобальна фінансова криза 2007–2008 рр. теж спричинила скорочення 

чисельності й доходів останнього. Цей процес, очевидно, продовжиться через 

сповільнення темпів світового зростання (наразі становить близько 2,9–3,1%, що 

майже втричі нижчий докризового рівня). Загалом глобальна економічна криза 

призвела до розмивання “класичного” середнього класу. Проте після кризи 

останній все-таки зростає в Австралії, Британії, Індії, Канаді, Китаї, Мексиці, 

Південній Кореї, Польщі, США, Тайвані, Франції. 

Дещо відмінні тенденції щодо формування середнього класу як рушійної 

сили в розбудові інституту соціального капіталу спостерігаються в Україні [130, 

с. 277–290] . За оцінкою швейцарської міжнародної фінансової групи CreditSuiss 

для того, щоб належати до середнього класу в Україні необхідно отримувати не 

менше 11,25 тис дол. США доходу на рік, тоді як у Швейцарії – 73, США – 50, 

Китаї, Бразилії – 28, Польщі, Мексиці – близько 25, Російській Федерації, 

Таїланді – 18,  Індії – 13,7 тис дол. США [622]. Натомість згідно з даними 

Державної служби статистики України в травні 2019 р. середня номінальна 

заробітна плата українців склала лише 10 239 грн [158], що значно менше ніж 

потрібно для середнього класу. Ще менше в Україні політично й соціально 
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активного населення. За даними українських соціологів після глобальної кризи 

такій оцінці відповідало лише 5% населення [326]. Проте згідно з власною 

суб’єктивною оцінкою до середнього класу себе відносить майже половина 

українців (рис. Д.1 додатку Д). Збільшення чисельності людей, які відносять себе 

до середнього класу можна назвати позитивною тенденцією, оскільки такі 

мотиви як “хочу жити так, як живе середній клас у європейських країнах” та “не 

хочу відносити себе до нижчого класу, це принизливо” можуть бути рушійною 

силою для активної діяльності, щоб досягнути бажаного соціального статусу й 

відповідного рівня життя. Проте в Україні так складається не завжди. З одного 

боку, суб’єктивний і об’єктивно визначений середній клас має вищу готовність 

брати на себе відповідальність, про що свідчать дані національного опитування 

(рис. Д.2 додатку Д). З іншого, часто економічні агенти суб’єктивно  відносять 

себе до середнього класу лише через рівень матеріального достатку, тому такий 

середній клас не завжди відіграє прогресивну роль у національній економіці, 

оскільки його значну частину складає економічно та соціально пасивне 

населення. Натомість розвиток інституту соціального капіталу впливає наявність 

середнього класу, готового до створення асоціацій, підтримки соціальної 

стабільності в суспільстві, створення моделей відповідальної споживацької 

поведінки тощо. Саме відчуття солідарності таких людей перетворює їх на 

окрему проактивну спільноту. На практиці такого середнього класу в Україні 

значно менше. У 2014 р. до середнього класу в Україні було віднесено лише 14% 

респондентів, тоді як у розвинених країнах він становить не менше 60–70% [308]. 

Проте згідно з результатами національного соціологічного опитування 2018 р. 

частка населення в Україні, якого умовно можна віднести до такого середнього 

класу, складає уже близько 25% (табл. Д.1 додатку Д). З табл. Д.1 видно, що в 

структурі українського середнього класу виокремлено п’ять найчисельніших 

груп: фахівці (36% усього складу середнього класу), кваліфіковані робітники 

(15%), підприємці (11%), управлінці (10%), пенсіонери (9% складу). Як бачимо, 

ядро середнього класу складають наймані працівники, тоді як меншість – 

підприємці [309]. Половина з них проживає в містах з населенням понад 
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100 тис осіб, і лише 22% – у сільській місцевості. Найбільше представників 

середнього класу (55%) – молоді люди віком 18–39 років. Серед людей старших 

50 років і пенсіонерів їх лише 18%. Водночас представники середнього класу 

відзначають наявність у них спільних інтересів. Як видно табл. Д.2 додатку Д, 

вони підтверджують відповідність своїх особистих інтересів інтересам “свого” 

класу, тобто мають значну схильність до асоціації. З табл. Д.2 також видно, що 

на близькість до інтересів середнього класу вказують і представники вищого й 

нижчого класів, що свідчить про серединне становище середнього класу та його 

здатність виконувати комунікативну функцію. Однак у межах самого середнього 

класу в національній економіці існують значні ціннісні розбіжності, що 

ускладнюють формування відкритого соціального капіталу середнього класу та 

його перетворення на інститут економічних чи політичних змін. Географічно 

більшу частку середній клас складає на Заході (17,4%) й Центрі (15,7%), тоді як 

є значно меншим на Півдні й Сході (рис. Д.3 додатку Д). 

У процесі дослідження також було виявлено, що: 1) соціально-класовий 

статус представників середнього класу часто є успадкованим: 64% респондентів 

вказали, що їх батьки теж належали до середнього класу; 2) представники 

середнього класу мають потужний закритий соціальний і людський капітали, 

оскільки  майже дві третини їх (65%) прагнуть забезпечити якісну освіту для 

дітей і внуків, навчити їх вести здоровий спосіб життя, перманентно підвищувати 

освітній і культурний рівень, як це робили їх батьки; 3) вільно користуються 

інноваційними засобами комунікації. Якщо в 2001 р. наявність цих засобів 

відзначили 7% представників суб’єктивного середнього класу, то у 2008 р. – 42%, 

у 2014 р. – 66% (у вибірці загалом – 5%, 33% і 52%, відповідно); 4) володіння 

іноземними мовами (крім російської) не становить вагомого активу українського 

середнього класу: спроможність спілкування, зокрема англійською мовою 

відзначили лише 27% його представників; 5) український середній клас є менш 

географічно мобільним, ніж західний, що пояснюється особливостями 

національної ментальності, яка відрізняє українців від європейців, а саме: 

тіснішою прив’язаністю до сім’ї та родичів тощо [309, с. 79, 82, 85, 89]. Отже, 
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“соціальне обличчя” середнього класу як рушійної сили у розбудові інституту 

соціального капіталу в Україні переважно формують освічені, професійно 

мобільні міські мешканці активного працездатного віку, що належать до 

працівників високої кваліфікації, готові брати на себе відповідальність за своє 

життя, а також  передати свій соціальний і людський капітали наступному 

поколінню. Наразі більшість із них не є суб’єктом запиту на демократичні 

цінності й суспільної єдності, хоча частина з них узяла участь у формуванні 

інших спільнот – волонтерів, добровольців, спеціалізованих на адвокації прав і 

свобод громадських організацій тощо.  

Водночас найбільш деструктивними для розбудови інституту соціального 

капіталу є збільшення нерівномірності в розподілі доходів, поширення бідності 

та зростання частки безробітного населення. Значне майнове розшарування – 

потужний виклик соціальній згуртованості. Нобелівський лауреат Дж. Стігліц 

стверджував, що зростання нерівності тотожне обмеженню індивідуальних, 

суспільних  можливостей та є причиною соціальної ізоляції й інституційної 

недовіри [323, с. 67–68]. Водночас за даними Барометра довіри Едельмана 

2017 р. однією з причин руйнування загальної та інституційної довіри є конфлікт 

“масового класу”: більшість економічних агентів у всьому світі переконана, що 

система є упередженою стосовно пересічних громадян та надає перевагу 

заможним і політично впливовим економічним індивідам [460]. 

За даними Федерального Міністерства економічної співпраці та розвитку 

станом на початок 2019 р. майже 7,8% світового населення перебували за межею 

крайньої бідності (1,9 дол США на день). У Європі бідним є кожен сьомий 

мешканець. У країнах Східної Європи, Іспанії, Греції бідність зачіпає кожного 

п’ятого [174]. На “кривій слона” зафіксоване безпрецедентне зростання 

нерівномірності розподілу доходів, коли 1% найбагатших людей планети 

володіють таким самим багатством, як і найбідніша половина населення світу. 

Використовуючи ці дані, на Всесвітньому економічному форумі в Давосі 2014 р. 

Оксфордський комітет допомоги голодуючим дав зрозуміти, що темпи 

збільшення нерівності є дуже стрімкими: усього 85 мільярдерів володіють таким 
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обсягом ресурсів, що й половина всього населення на планеті. За рік їх стало ще 

менше – лише 80. Нерівномірність розподілу доходів збільшується як у 

розвинених, так і в країнах, що розвиваються. Це підтверджується негативною 

динамікою коефіцієнту Джині. Згідно з висновками Організації економічного 

співробітництва та розвитку після 2008 р. найвищу вигоду від економічного 

зростання отримує лише 1% населення розвинених країн, тоді як для більшості 

вигоди є майже невідчутними [526]. Несправедливість у розподілі ресурсів 

найбільше обурює населення та створює середовище інституційної та загальної 

недовіри в суспільстві. В Україні індекс Джині складає близько 25 

(наближаючись до показників Норвегії й Швеції), однак, з огляду на рівень 

тінізації національної економіки, можна стверджувати, що насправді це не 

відповідає українським реаліям [145]. Відповідно до підрахунків фахівців розрив 

у доходах 10% найбагатших та 10% найбідніших громадян становить 40 разів. За 

їх даними в Україні приблизно 5% багатих і 5% бідних, проте основна проблема 

полягає не в кількісній, а якісній нерівності. За висновками ООН, такий показник 

нерівності загрожує країні суспільно-політичним неспокоєм. Глибока нерівність 

означає обмеження економічної та соціальної свободи з боку еліти, що серед 

іншого характеризує слабкість демократії. Нерівність посилює недовіру та 

ускладнює функціонування соціальних ліфтів, що зумовлює консервацію та 

взаємне відчуження різних прошарків суспільства. Найбільш небезпечною є 

суб’єктивна бідність: якщо економічний індивід вважає себе бідним, тоді він 

переконаний, що неможливо подолати проблеми самотужки. У такому випадку 

він менше покладається на себе, а більше – на державні інституції. Згідно з 

результатами національного соціологічного опитування, проведеного 

наприкінці 2017 р., рівень суб’єктивної бідності в Україні знизився: з 52% у 1998 

р. до 12% в 2017 р., що є позитивним з точки зору побудови відповідального 

суспільства [356]. 

Згідно з дослідженнями К. Пікета та Р. Вілкінсона населення країн, у яких 

рівень нерівності є низьким, як правило, є більш толерантним, законослухняним, 

із меншою кількістю ув’язнених і безпритульних [575]. Проте з кінця ХХ ст. 



147 
 

економічна ситуація змінилася і нерівномірність розподілу доходу між різними 

групами населення почала стрімко поглиблюватися. У 2005 р. майбутній 

Нобелівський лауреат А. Дітон і його співавтор О. Дюпрі зі Світового банку 

підрахували, що 865 млн осіб у світі в середньому за один день споживають 

менше їжі, ніж її можна купити в США на 99 центів [444]. І хоча, за даними ООН, 

кількість людей, що мають дохід у розмірі 1,25 дол США на день, зменшилася 

майже на 1 мільярд за період з 1990 по 2015 роки – з 1,9 млрд до 836 млн людей 

[374], насправді майже 90% населення країн, що розвиваються, як і раніше, 

мають менше 10 доларів на день. У своїй книзі французький економіст Т. Пікеті 

зазначає, що більша частина розвиненого світу поступово відповідатиме 

суспільній моделі ХІХ ст., коли власники фабрик, підприємці та банкіри 

контролювали більшість активів суспільства, а решта перебувала на межі 

виживання. Він прогнозує, що представники середнього класу розвинутих країн 

майже зникнуть. Якщо в моделі економічного розвитку не відбудуться 

радикальні зміни, то, за словами Т. Пікетті, “минуле поглине майбутнє”, і ті 

кілька десятиліть протягом другої половини ХХ ст., коли середній клас 

“насолоджувався відносним комфортом”, будуть вважатися тимчасовим 

соціальним феноменом [576]. Цю думку поділяє і К. Ґілюї у своїй книзі 

“Відсутність суспільства” (англ. “No Society”), де він стверджує, що глобалізація 

найбільше вплинула на добробут середнього класу й у такий спосіб суспільство 

втратило свою сполучну субстанцію, яка поєднує суспільні верхи з низами. 

К. Ґілюї порівнює цей процес із тектонічним зміщенням плит, масштаби якого 

ми лише повільно починаємо усвідомлювати. 

Пряму залежність між економічною нерівністю та зниженням загальної 

довіри і зростанням соціальної ізоляції засвідчує дослідження М. Зака, 

Ф. Кіфера, С. Нека, Е. Усланера [538, 646]. Подібні висновки підтверджує й 

аналіз субіндексів економічної якості життя та рівня соціального капіталу в 

рамках міжнародного Індексу процвітання (рис. Е.1 додатку Е). Як бачимо з 

рисунку Е.1, існує чітка залежність між рівнями доходу та розвитку соціального 

капіталу – чим вищий рівень доходу в країні, тим вищий ступінь розвитку 
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соціального капіталу. У зв’язку з цим у правому верхньому кутку діаграми 

розташувалися Норвегія, Данія, Сінгапур, Швейцарія, Канада, Нова Зеландія та 

інші. Україна поряд з іншими країнами пострадянського простору (а саме: 

Азербайджаном, Вірменією, Грузією, Молдовою та ін.) опинилася нижче 

ліворуч, що свідчить про значно нижчі рівні економічного розвитку та розвитку 

інституту соціального капіталу.  

Водночас за результатами досліджень аналітичного центру Великобританії 

– Інституту Леґатум – для країн із високим (понад 20 тис дол. США) і низьким 

(менше 10 тис дол. США) рівнями середнього доходу на душу населення суттєво 

відрізняються ключові фактори задоволення життям, у тому числі значущість 

інституту соціального капіталу. Загалом очікувано, що для країн із низькими 

доходами чи країн, які розвиваються, у тому числі України, де в 2018 р. валовий 

національний дохід на душу населення склав 2 660 тис дол. США [487], 

домінантними в структурі потреб є матеріальні. Проте за вищого рівня доходів 

збільшення заробітку має значно менший вплив на суб’єктивне відчуття щастя. 

Згідно з дослідженнями Б. Стівенсона й Дж. Вульфера в останньому випадку 

рівень “щастя” зростає повільніше, ніж дохід, хоча “точка насичення” ніколи не 

досягається. Натомість для економічних агентів розвинених країн більш 

значущими є нематеріальні потреби. До останніх належать політичні права, 

громадянські свободи, благодійність, сімейне життя, рівність можливостей, 

діяльність у рамках спільнот [620] тощо. Відповідно до шостої хвилі WVS для 

країн із вищим рівнем доходу вагомішими є збільшення обсягу вільного часу, 

спільне дозвілля з сім’єю та друзями, довірчі відносини на роботі [660], що 

демонструє пряму залежність між рівнями національного доходу та інституту 

соціального капіталу. Згідно з твердженням Д. Меддоуз, однієї з авторів перших 

доповідей Римського клубу, “людям не потрібні великі машини”, їм потрібна 

повага, спільнота, визнання. “Спроба задовольнити ці потреби матеріальними 

речами зумовлює невгамовну жагу до прийняття неправильних рішень щодо 

реальних потреб, які неможливо задовольнити. Психологічне відчуття 

порожнечі, яке виникає внаслідок цього, є одним із найпотужніших стимулів до 
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матеріального зростання. Суспільство, яке може визнати та чітко сформулювати 

свої нематеріальні потреби, а також знайти нематеріальні засоби їх задоволення, 

потребувало б набагато меншого ресурсопотоку матеріалів та енергії, а також 

зуміло б забезпечити набагато вищий рівень суспільного добробуту” [554]. Це 

серед іншого пояснює, чому в країнах із високим рівнем добробуту значно 

більша смертність від самогубства. В економічній науці це явище пов’язане з 

“парадоксом Істерліна” (англ.  happiness–income paradox). У 1974 р. професор 

економіки з Південної Кароліни Р. Істерлін дослідив вплив зростання ВВП на 

задоволення життям у Японії. Виявилося, що після Другої світової війни щороку 

внаслідок “економічного дива” японці ставали щасливішими, проте з часом 

матеріальні чинники почали відігравати менше значення в забезпеченні їх 

добробуту. У 2010 р. він знову підтвердив валідність своїх висновків, 

проаналізувавши дані 37 країн світу [456]. Це ж підтверджується й даними 

Інституту Леґатум (рис. Е.2 додатку Е). 

Причина  такого парадоксу полягає в тому, що цінність грошей, як й інших 

матеріальних активів, підпадає під дію закону спадної граничної корисності. У 

певний момент наступає рівновага між корисністю від доходу та витратами, 

пов’язаними з його отриманням. Після цього додаткові матеріальні блага вже не 

забезпечують задоволення нагальних потреб, як це було раніше. Граничною 

межею такого доходу експерти вважають 15–20 тис дол. США на душу 

населення. З іншого боку, окремі дослідження фіксують, що часто бідні країни, 

навпаки, демонструють високий показник соціального добробуту, оскільки 

економічні втрати компенсуються міцними сім’ями, дружніми відносинами, 

довірою до незнайомих людей тощо. Це пояснює, чому за рівнем соціального 

капіталу в рейтингу серед розвинених держав опинилися Кенія, Трінідад і 

Тобаго, Філіппіни, Шрі-Ланка, Коста Ріка, Уругвай, які характеризуються 

достатньо потужним закритим соціальним капіталом. 

Не менш негативний вплив на розвиток інституту соціального капіталу має 

зростання безробіття. За твердженням Ю. Шупа, дослідника Німецького 

інституту економічних досліджень, “люди, які втратили роботу та не змогли 
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знайти іншої впродовж двох років, перебувають у стані подібному до інвалідів із 

важкими фізичними вадами. Здоровий, повний сил безробітний – це не лише 

особиста, а й суспільна катастрофа” [619, с. 256]. У таких умовах зростають 

ризики їх соціальної ізоляції та проявів асоціальної поведінки. Негативними 

наслідками нерівності та зростання безробіття є розмивання ідентичності, втрата 

відчуття справедливості та рівності можливостей, що зрештою спричиняє 

руйнацію інституту соціального капіталу та спільноти як такої. Саме 

усвідомлення  несправедливості системи та обмеження можливостей 

спровокувало революції на Близькому Сході. У своїй книзі “Ціна нерівності” 

Нобелівський лауреат Дж. Стігліц зазначає, що нерівність послаблює економіку, 

підриває демократію та розділяє суспільство [323]. На його думку, основним 

наслідком цього є зменшення загальної, особливо інституційної довіри; 

послаблення зв’язків, які об’єднують суспільство. Водночас, доки стійким є 

дефіцит довіри, змінюються підходи й норми суспільства в непродуктивному 

напрямі. Особливо небезпечним для розбудови інституту соціального капіталу є 

збільшення молодіжного безробіття. Наприклад, у США рівень молодіжного 

безробіття становить близько 10%. З табл. Ж.1 додатку Ж видно, що в Європі цей 

показник має суттєві відмінності для різних країн. Найвищі значення рівня 

молодіжного безробіття характерні для Греції, Іспанії, Італії, Португалії, 

Туреччини, Франції, Хорватії. Водночас у Греції, Туреччині, Хорватії є низькими 

показники розвитку інституту соціального капіталу: 131, 100, 109 місця 

відповідно в міжнародному рейтингу за Індексом процвітання. Високий рівень 

молодіжного безробіття часто демонструє низьку економічну активність молоді 

та поширення норм утриманства в різних формах. Серед іншого це зумовлює 

ефект відчуження, зокрема зниження участі молоді в політичних процесах. 

Водночас відбувається зростання протестної активності молоді, зокрема в 

Єгипті, Тунісі, Лівії, Ємені, Бахрейні та інших державах  світу. 

В останні десятиліття глобальним трендом, що має неоднозначний вплив на 

розвиток інституту соціального капіталу, стало посилення міграційних процесів 

[106, с. 8–10]. Вважається, що міграція є структурним елементом сучасного 



151 
 

суспільства, розвинутої економіки, світу вільної конкуренції й громадянських 

свобод [223, с. 15]. Проте причини міграції та її наслідки для розвитку інституту 

соціального капіталу є різними. Однією із найбільш поширених є трудова 

міграція. Рішення про трудову міграцію, як правило, ухвалюється в інтересах 

і/або з наслідками для всієї сім’ї, тобто вона має суттєвий вплив на закритий 

соціальний капітал. Часто мотивами для трудової міграції є отримання 

фінансових ресурсів для освіти дітей, покращення якості життя, збільшення 

соціальної безпеки сім’ї (сплата боргів, кредитів, оплата медичних послуг тощо), 

які мали б сприяти розбудові інституту соціального капіталу сім’ї. Проте на 

практиці негативний вплив на останній мають наступні обставини: 1) сім’я 

залишається формально повною, проте функціонує як де-факто неповна; 

2) відбувається “делегування” сімейних обов’язків, коли, наприклад, опіка над 

дітьми передається іншим особам; 3) відсутність члена сім’ї збільшує 

ймовірність розриву сімейних відносин; 4) зростає ризик поразки в процесі 

соціалізації та виховання дітей унаслідок неприсутності одного з батьків і часто 

їх роль сприймається тільки через функцію формування доходів. Особливо 

небезпечною є фемінізація міграції. Іноді трудові мігранти намагаються виїхати 

закордон усією сім’єю на постійне місце проживання, проте це вдається не часто. 

Для прикладу у Польщі серед мігруючих українців, які перебувають у шлюбі, 

тільки 20,3% виїжджають усією сім’єю [223, с. 110]. Водночас дослідження 

польських учених Б. Рожновскі та Д. Брик доводять зміну в ціннісних системах 

мігрантів (рис. И.1 додатку И). Вони виявили, що перед виїздом польські 

респонденти дуже високо оцінювали родинні цінності та сімейний добробут 

(середня оцінка – 4,6 за 5–бальною шкалою). Як бачимо з рис. И.1, під час 

еміграції і після повернення важливість сімейних цінностей значно зменшилась. 

Водночас було визначено, що найбільшими вигодами від еміграції були 

фінансові (89,1% опитуваних), вивчення мови (54,5%), пізнання іншого краю 

(45,5%), тоді як нові контакти та професійний ріст майже не згадувалися 

респондентами [223, с. 110]. Більшість трудових мігрантів працювала не за 

фахом. На підставі вищезазначеного можемо стверджувати, що трудова міграція 
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переважно позитивно впливає на фінансовий та часто негативно на людський і 

соціальний капітали. 

Майже 50% українських мігрантів, які перебувають у Польщі, одружені та 

мають дітей [389]. Якщо до 2014 р. трудова міграція в Російську Федерацію мала 

переважно форму класичного циркулярного обміну: економічні агенти виїздили 

закордон протягом нетривалого проміжку часу, потім поверталися до своїх сімей 

і не втрачали зв’язку з родичами, то принципово інший характер має міграція в 

Європу. У ЄС українці намагаються знайти стабільну роботу та отримати 

можливість виїзду на постійне місце проживання разом із сім’єю. Українців 

часто відносять до високомобільних націй (таку ж схильність мають естонці, 

литовці, поляки, чехи на противагу угорцям і болгарам). Наразі багато українців 

розглядає міграцію як соціальний ліфт, можливість змінити соціальне 

середовище, а спрямованість на виїзд закордон стала ознакою приналежності до 

окремого класу. Водночас якщо до 2013 р. в Польщу переважно їхали українці 

старші 45 років, то після 2014–2015 рр. майже 65% українських мігрантів ще не 

досягнули 36 років. Серед іншого це пов’язано з достатньо високим рівнем 

молодіжного безробіття. У першій половині 2019 р. у національній економіці 

майже кожна п’ята молода людина не мала постійної роботи [12].  

Після відкриття безвізу з ЄС збільшилися трудові потоки в європейські 

країни. Українці, вибираючи між рівноцінною низько кваліфікованою роботою 

тут і закордоном, частіше вирішують працювати в іншій країні, що серед іншого 

пов’язано з викривленим поняттям “соціального іміджу”.  

Як видно з рис. И.2 додатку И, лише 17% повнолітніх громадян мали намір 

емігрувати з України [222]. Для порівняння в більшості державах Південно-

Східної Європи бажаючих мігрувати значно більше. Проте фактично в 2018–

2019 рр. частка мігрантів в Україні в населенні віком 15–70 років досягла 

загрозливо високого рівня – 8% [179]. У масштабі національної економіки 

найбільш небезпечним є еміграція освічених осіб та професіоналів, оскільки 

зменшується запит на реформи в національній економіці. Проте еміграція може 

мати й позитивний характер для формування відкритого соціального капіталу. З 



153 
 

огляду на спрощення умов пересування емігранти часто переміщаються між 

країною проживання й країною походження. Деякі ведуть економічну діяльність 

в обох країнах (послуги, торгівля, виробництво). Повертаючись, вони 

імпортують культуру, підходи й технології, набуті в інших державах. Запозичена 

динамічна культура поведінки часто неминуче вступає в суперечність із 

моделями поведінки та способами ведення бізнесу, властивими для цих країн. 

Так, створюється культурний і економічний “міст”, який позитивно впливає на 

формування інституту соціального капіталу в Україні.  

Водночас відбувається й трудова імміграція до України. За інформацією 

Державної прикордонної служби, у 2018 р. в Україні побувало понад 

27 млн іноземців. Найбільше їх приїхало з Молдови (4,1 млн), Білорусії (2,5 млн), 

Російської Федерації (1,5 млн), Польщі (1 млн), Угорщини (828 тис) та Румунії 

(645 тис) [68]. Прикордонники зазначають, що очевидна тенденція до збільшення 

потоку іноземців до України. З часом можуть виникнути проблеми розмиву 

місцевого населення мігрантами, тому що їх культура, цінності, релігія можуть 

кардинально відрізнятися. 

Водночас наразі вимушена міграція через військові дії (зокрема, у Сирії, 

Україні) переважно негативно впливає на розвиток інституту соціального 

капіталу. З одного боку, історично іммігранти брали активну участь у розвитку 

економіки, культури США, Канади, Нової Зеландії, ПАР, Аргентини чи Чилі 

[223], проте це здійснювалося ще в умовах т. зв. неповного світу та за наявності 

значної кількості необроблених земель. За останні роки міграційна криза в 

Європі, загострена переміщенням біженців через війну та низький рівень життя, 

серед іншого продемонструвала слабкість інституту соціального капіталу 

європейців та спровокувала поширення соціального відчуження у 

європейському соціумі.  

Натомість позитивний вплив на розвиток інституту соціального капіталу 

мають подорожі. Останні стали більш доступними завдяки розвитку 

транспортних засобів, нових засобів комунікації, здешевлення вартості 

переміщення та для України – через введення безвізового режиму з 



154 
 

європейськими країнами. Після Другої світової війни більше ніж удвічі 

збільшилася кількість автомобілів. Якщо в 1960 р. на кожні 1000 осіб 

налічувалося 411 автомобілів у США, 266 – в Австралії, 158 – у Франції, 137 – у 

Великій Британії, то вже на початку ХХІ ст. такий показник становив 812 – у 

США, 632 – в Австралії, 576 – у Франції, 515 – у Великій Британії [231, с. 300]. 

Ще однією значною зміною в глобальній транспортній комунікації ХХ ст. стала 

поява авіаперельотів, що дозволило більшій кількості людей подорожувати з 

максимально можливою швидкістю, знайомитися з соціальними нормами інших 

суспільств, імпортувати певні інститути в країни проживання тощо. За даними 

канадського дослідницького центру Travel&Tourism Intelligence Center до країн 

із найбільш подорожуючими націями належать Фінляндія, США, Швеція, Данія, 

Норвегія, Гонконг, Нова Зеландія, Канада, Австралія, Великобританія та ін. 

[636], більшість із яких мають високий рівень розвитку соціального капіталу.  

Водночас згідно з дослідженнями Numbeo проблеми з транспортом є одним 

із найбільших в Україні [564]. Крім того, з радянського часу в Україні набула 

поширення норма не цікавитися зовнішнім світом. Цьому сприяв і низький 

рівень знання англійської мови українців. За міжнародним індексом знання 

англійської мови у 2017–2018 рр. Україна нарешті посіла 47 позицію серед 

88 держав і була віднесена до країн із середнім рівнем володіння англійської 

мови, що пришвидшує поширення у національній економіці соціальних норм та 

традицій інших країн і спільнот. Подорожі дозволяють усвідомити низький 

рівень соціально-економічного чи суспільно-політичного розвитку своєї країни, 

а, водночас, стати каталізатором змін.  

Водночас комунікаційні технології кардинально змінили здатність майже 

кожного економічного індивіда отримати інформацію про рівень економічного 

добробуту інших. Відомий фізик С. Гокінг стверджував, що майбутній світ – світ 

конфліктів, тому все менша частка населення житиме краще й довше, і все 

більше економічних індивідів будуть поінформовані про це через поширення 

Інтернету. Там, де низькі темпи економічного зростання, а бідність висока, 

усвідомлення може перерости в посилене невдоволення. Особливе значення у 
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цьому має поява месенджерів і соціальних мереж. Прикладом такого впливу є 

Туніс, Єгипет, Йорданія, де соціальні мережі Facebook, Twitter і YouTube 

відіграли важливу роль в організації суспільних протестів та згуртуванні 

населення під час Арабської весни.  

Інститут соціального капіталу змінюється під впливом урбанізації [136, 

108]. Цей процес був і раніше стрімким, але зараз пришвидшився. У 2007 р. 

уперше в історії кількість містян перевищила кількість жителів сіл. Національна 

рада розвідки США підрахувала, що “до світового міського населення щороку 

додаються 65 млн осіб; це еквівалентно появі семи міст завбільшки з Чикаго або 

п’яти Лондонам” [498]. За прогнозами ООН, очікується, що до 2050 р. частка 

міського населення наблизиться до 70% – це близько 6,5 млрд осіб, тобто стільки, 

скільки складало населення земної кулі в 2005 р., а до 2025 р. з’явиться 

30 мегаполісів з чисельністю населення в 10 і понад мільйонів осіб у кожному. 

Міста – простір, де економічні агенти здійснюють більшу частину своїх 

соціальних, культурних та економічних практик. Це вузли глобальних 

комунікаційних і транспортних систем. Перетікання населення з сільської 

місцевості до міст є руйнівною для інституту соціального капіталу традиційних 

сільських спільнот, проте відкриває нові можливості щодо формування 

відкритого соціального капіталу. 

В останнє десятиліття ХХ ст. в Україні зникало близько 11 сіл щорічно. Як 

правило, більші економічні можливості наявні у великих містах, тому можемо 

стверджувати, що вагомою лінією розлому України є розкол між метрополісами 

та всією іншою Україною. Водночас великі міста – це ментальні центри, які 

переважно й формують сучасну Україну, тоді як у маленьких містах цінності та 

характер економічної поведінки суттєво відрізняються.  

Водночас значний вплив на розвиток інституту соціального капіталу чинить 

глобальна криза демократії та державного управління. Відповідно до даних 

Барометра довіри компанії Едельман (2017) 53% населення 28 країн вважають 

правлячі системи своїх країн провальними; лише 15% переконані, що системи 

справно функціонують [461]. Водночас німецький Фонд Бертельсмана 
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опублікував результати емпіричного дослідження щодо прогресу (або його 

відсутності) розвитку демократії та соціально-орієнтованої економіки, 

виміряних за допомогою Індексу трансформації Бертельсмана [635]. У доповіді 

зазначено, що за останні кілька років спостерігається невпинний спад за такими 

параметрами, як громадянські права, чесні та вільні вибори, свобода слова і 

преси, свобода зібрань та розподіл влади. Водночас кількість країн, у яких 

авторитарні та здебільшого релігійні догми впливають на прийняття політичних 

рішень зросла з 22% до 33%. Симптоми тиранії сьогодні поширюються навіть у 

країнах із міцними традиціями свободи й демократії [595]. Одним із побічних 

наслідків цього є те, що середньостатистичні громадяни, зокрема молодь, 

поставили під сумнів доцільність голосування на виборах, оскільки не довіряють 

ні самому інституту виборів, ні обраній владі. У такий спосіб поширення набула 

криза демократії. Ревіталізація демократії вимагатиме встановлення 

справедливого балансу між індивідом та спільнотами, ринками й державою, 

тобто між індивідуальними, колективними та суспільними інтересами. Це 

можливо лише за умови створення ефективних інструментів публічного 

контролю та залучення громадян, які здатні примусити лідерів державного й 

приватного секторів нести відповідальність за свою діяльність. 

Таким чином, до основних стримуючих факторів розвитку інституту 

соціального капіталу в Україні відносимо інституційний тягар радянського 

минулого, значну нерівномірність розподілу доходів, достатньо високий рівень 

суб’єктивної бідності, молодіжного безробіття, вимушену міграцію українців 

всередині країни та за кордон тощо. Сприятливими чинниками розбудови 

інституту соціального капіталу в національній економіці є історичні традиції 

кооперації, відносна гомогенність суспільства, високий рівень людського 

капіталу, розвиток технологій, нових каналів комунікацій, збільшення кількості 

подорожей та інше. Зазначимо, що стимулюючі та стримуючі чинники розвитку 

закритого, відкритого та горизонтального й вертикального соціального капіталу 

мають свої особливості, проте значна економічна нерівність, високі рівні 

безробіття та бідності є руйнівними для усіх його типів, а тому потребують 
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особливої уваги з боку урядових інституцій для створення передумов для 

реалізації економічного потенціалу інституту соціального капіталу. 

 

2.2. Сучасний стан та динаміка розвитку соціального капіталу в 

Україні в умовах глобальних трансформацій 

 

З метою комплексної оцінки стану й динаміки розвитку соціального 

капіталу використаємо три підходи [102]. У рамках першого за допомогою 

Індексу процвітання проаналізуємо сучасний стан розвитку інституту 

соціального капіталу в глобальному вимірі, а також визначимо його місце в 

Україні порівняно з іншими країнами світу. Далі за допомогою Барометра довіри 

Едельмана, субіндексів окремих міжнародних індексів, результатів опитування 

Інституту Ґеллапа та World Value Survey проаналізуємо тренди розвитку його 

інституційних складових (довіри, мереж, соціальних норм і цінностей) в умовах 

глобальних трансформацій. Третій підхід передбачає вивчення стану й динаміки 

розвитку інституту соціального капіталу в Україні за роки незалежності на 

підставі аналізу результатів національних соціологічних опитувань та 

міжнародних рейтингів. 

На нашу думку, одним із найбільш вагомих міжнародних індексів, який, 

дозволяє виміряти рівень розвитку інституту соціального капіталу, є Індекс 

процвітання. Оцінка соціального капіталу в рамках цього міжнародного індексу 

була започаткована в 2008 р. Вона проводиться на підставі аналізу результатів 

міжнародного опитування, проведеного всесвітньо відомим Інститутом Ґеллапа, 

створеного в 1930-х роках з метою оцінки суспільних настроїв та цінностей. Під 

час вимірювання інституту соціального капіталу до уваги беруться такі 

показники як: участь людей у благодійних та громадських організаціях; рівень 

довіри до незнайомців; міцність сімейних і дружніх зв’язків тощо. У такий спосіб 

вище вказаний індекс узагальнює дані з розвитку відкритого, закритого та 

переважно горизонтального соціального капіталу. Відповідно до показників 

цього субіндексу в 2018 р. традиційно за рівнем розвитку інституту соціального 
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капіталу лідерами стали Нова Зеландія, Австралія, Норвегія, Ісландія, Данія, 

США, Ірландія, Нідерланди, Канада, Швейцарія, Фінляндія та ін. [620]. При 

цьому джерела, чинники та найбільш істотні складові соціального капіталу у 

різних країнах суттєво відрізняються, Так, в Австралії активно розбудовується 

інститут соціального капіталу сім’ї, відбувається суспільна інтеграція 

іммігрантів, набули поширення норми толерантності та участь у благодійності 

тощо. У Фінляндії вже кілька десятків років поспіль акцент робиться на 

розбудові соціального капіталу на робочому місці. Населення країни Північної 

Європи (Данія, Швеція, Норвегія), що, як правило, характеризуються високим 

рівнем задоволення життям, беруть активну участь у громадських організаціях. 

США вирізняються високою політичною активністю громадян. Більшість 

населення із цих країн-лідерів рейтингу також активно бере участь у 

волонтерській діяльності. Країни пострадянського простору, в т. ч. і Україна, 

значно відстають за рівнем розвитку інституту соціального капіталу від багатьох 

держав Західної Європи, Австралії та США. У табл. 2.2 наведені дані щодо місця 

України в рейтингу за Індексом процвітання серед країн пострадянського 

простору.  

Таблиця 2.2 

Позиція країн пострадянського простору в рейтингу за Індексом 

процвітання у 2018 р. (за субіндексом “соціальний капітал”) 

Позиція в 

рейтингу 
Країна 

Позиція в 

рейтингу 
Країна 

62 Киргизстан 118 Молдова 

69 Естонія 119 Україна 

73 Таджикистан 124 Грузія 

93 Казахстан 125 Білорусь 

98 Литва 133 Вірменія 

113 Латвія 137 Азербайджан 

114 Російська Федерація 

Джерело: складено автором за даними [620].  

 

Якщо в 2017–2018 рр. країни Західної Європи демонстрували позитивний 

ріст показників соціального капіталу (+1,2) [651], то група держав, до якої 
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входять Російська Федерація, Грузія, Білорусь, Вірменія, Молдова, Азербайджан 

та Україна є одними з найменш ефективних у цьому аспекті [457]. У середньому 

за рівнем розвитку інституту соціального капіталу ця група країн посіла 

117 місце в загальному рейтингу. На наш погляд, це спричинено вкоріненими 

радянськими традиціями обмеженої та вузької довіри, відмовою від добровільно-

примусового створення формальних об’єднань, поширених у СРСР (наприклад, 

професійних спілок), екзистенційною кризою, унаслідок чого поширення набула 

економічна, політична чи соціальна ізоляція значної частини населення країни, а 

в окремих державах – насаджуванням норм авторитаризму, поширенням 

суб’єктивного відчуття страху, незахищеності та безправності. Крім того, усі ці 

країни, на думку розробників даного індексу з Інституту Леґатум, мають дуже 

низькі показники соціальної толерантності. Загалом, за оцінкою Інституту  

Леґатум, у 2017–2018 рр. позитивна зміна рівня розвитку інституту соціального 

капіталу в Центрально-Східній Європі в середньому склала лише +0,54 [457].  

 

Рис. 2.2. Динаміка розвитку соціального капіталу в окремих країнах 

Центрально-Східної Європи (2007–2018 рр.) 

Джерело: побудовано автором за даними Індексу процвітання.  

 

Як бачимо з рисунку 2.2, відповідно до рейтингу Інституту Леґатум рівень 

розвитку інституту соціального капіталу в Україні був і залишається значно 

нижчим, ніж у більшості країн Центрально-Східної Європи [102]. Україна 

посідає одне з найгірших місць у цьому рейтингу порівняно майже з усіма своїми 

сусідами: Словаччиною (59 місце), Польщею (76 місце), Угорщиною (77 місце), 
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Румунією (83 місце), Російською Федерацією (114 місце), Молдовою (118 місце) 

та Білоруссю (125 місце). З 2007 р. найнижчих значень цей показник для України 

набував у 2010 р. і 2014 р., після чого спостерігалося його стрибкоподібне 

зростання. Серед іншого в ці роки відбувалися вибори і, як правило, суттєво 

зростала інституційна довіра до Президента та Уряду, що позитивно 

відображалося на рівні довірі як складовій інституту соціального капіталу. 

Не менш важливе значення для вимірювання інституту соціального капіталу 

в глобальній економіці має аналіз рівня та динаміки рівня довіри [177, 59, 103], 

участі в мережах та зміни суспільних цінностей, які можна проаналізувати на 

підставі даних World Value Survey, Інституту Ґеллапа та інших міжнародних 

опитувань. Найчастіше рівень міжособистісної довіри визначають у рамках 

соціологічного опитування World Value Survey через відповідь на питання про 

те, чи більшості людям можна довіряти. Загалом у світі було проведено шість 

хвиль всесвітнього соціологічного опитування: 1981–1984, 1990–1994, 1995–

1998, 1999–2004, 2005–2009, 2010–2014 роках. Сьома хвиля розпочалася в 2017 р. 

і мала завершитися в 2020 році. В опитувальниках є 43 питання, які дозволяють 

оцінити стан розвитку інститутут соціального капіталу країни, у тому числі 

довіри. За даними останньої хвилі World Value Survey, традиційно високий 

рівень міжособистісної довіри зберігають Австралія (51,4%), Китай (60,3%), 

Естонія (39%), Гонконг (48%), Тайвань (30,3%), Німеччина (44,6%), Японія 

(35,9%), Нова Зеландія (55%), Швеція (60,1%) та ін. Зазначимо, що для більшості 

з цих країн характерний і високий рівень інституційної довіри. Відповідно до 

аналізу субіндексу “довіра до політиків” Індексу глобальної 

конкурентоспроможності в 2017–2018 рр. до країн, які демонстрували найвищий 

рівень довіри до державних діячів, належали Сінгапур, Об’єднані Арабські 

Емірати, Нова Зеландія, Фінляндія, Норвегія, Нідерланди, Німеччина, Японія та 

ін. Натомість у країн Центрально-Східної Європи такий показник значно 

нижчий: Російська Федерація (51 місце), Чеська Республіка (89 місце), Україна 

(91 місце), Словенія (92 місце), Польща (101 місце), Словаччина (109 місце), 

Молдова (112 місце) [580] тощо.  
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Як свідчать дані опитування, після глобальної рецесії довіра до інститутів 

державної влади значно зменшилася. Ще в звітах міжнародної організації 

Едельман, яка розробляє Барометр довіри, дослідники попереджали про кризу 

довіри до органів державної влади та зміщення довіри в сторону бізнесу й 

громадських організацій. Після глобальної рецесії 2008 р. інституційна довіра до 

державних інституцій досягла свого найнижчого значення. Як бачимо з рис. К.1 

додатку К, поступове відновлення довіри до державних інститутів розпочалося 

лише в 2012 р., при цьому довіра до громадських організацій та бізнесу зростала 

значно швидше. Наведені дані свідчать про глобальну кризу інституту влади та 

пошуку нових лідерів у суспільних перетвореннях. Суттєво не змінилася 

ситуація й у 2017–2018 роках (рис. К.2 додатку К).  

Як бачимо з рис. К.1 і К.2 додатку К, після глобальної рецесії громадські 

організації та бізнес-структури зберігали найвищий рівень довіри серед 

населення. Крім того, загальним настроєм у глобальній економіці стало 

очікування суспільних змін: лише кожен п’ятий стверджував про те, що 

економічна система працює ефективно й задовольняє існуючі суспільні потреби; 

усі інші переконані в необхідності перетворень і зміни лідера в цих глобальних 

трансформаціях [628]. Після світової кризи 2008 р. усе більше економічних 

агентів очікувало, що лідерські позиції в соціально-економічних перетвореннях 

займуть громадські організації та бізнес. Проте останні результати міжнародного 

опитування аналітично-консалтингової агенції Делойт в 2018–2019 рр. 

переконливо доводять поступове зниження рівня довіри до бізнесу. У 2019 р. 

лише 55% опитуваних відзначали позитивний вплив комерційного сектору на 

суспільство, тоді як у 2018 р. такий показник складав 61% [447]. За даними 

дослідження стабільно високий рівень довіри суспільства зберегли лише 

громадські організації.  

Водночас на початку 2018 р. міжнародні організації констатували початок 

четвертої хвилі зростання суспільної недовіри, яка характеризується 

зменшенням довіри економічних агентів до різних джерел інформації, у тому 

числі й близького оточення (перша хвиля була пов’язана зі страхом втрати 
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роботи через глобалізацію й автоматизацію; друга – через зниження довіри до 

інститутів державної влади внаслідок глобальної рецесії і погіршення 

економічного добробуту середнього класу, третя – через ефекти масової міграції 

[461]. Серед іншого це також обумовлено підривом довіри населення до 

соціальних мереж, започаткованого скандалом 2018 р. навколо Facebook і 

Cambridge Analytica щодо незаконного використання значного масиву особистих 

даних користувачів [611] тощо.  

Важливим параметром вимірювання інституту соціального капіталу є аналіз 

рівня розвитку формальних соціальних мереж у різних країнах, який можна 

здійснити на підставі даних World Value Survey щодо участі економічних агентів 

у професійних, спортивних, благодійних організаціях, профспілках тощо. 

Найвищі показники участі економічних агентів у таких мережах притаманні тим 

країнам, які характеризуються високим рівнем розвитку соціального капіталу за 

Індексом процвітання. Зокрема, достатньо висока участь у таких об’єднаннях 

характерна для Австралії, Тайваню, Німеччини, Гонконгу, Нідерландів, Нової 

Зеландії, Швеції та США, де майже третина всього населення безпосередньо 

залучена до їх діяльності. Криза 2008 р. і зростання довіри до громадських 

організацій не зумовили стрімкого зростання активності в формальних 

соціальних мережах чи суттєвого підвищення політичної активності. Натомість, 

за даними ОЕСР, збільшилася кількість осіб, яка готова надати соціальну та 

економічну допомогу. На підставі аналізу субіндексу “Спільнота” міжнародного 

Індексу якості життя (англ. Better Life Index), який з 2011 р. обраховується 

Організацією економічного співробітництва та розвитку, встановлено, що 

найбільш міцні спільноти та висока соціально-економічна підтримка характерні 

для Ісландії, Ірландії, Нової Зеландії, Данії, Іспанії, Фінляндії, Норвегії, 

Австралії, Великобританії та Канади [431]. В Австралії 94% опитаних вважають, 

що в них є особи, на яких вони можуть покластися у складний період (це вище 

середнього показника в 89% у країнах ОЕСР). Високий показник соціальної 

підтримки характерний також і для багатьох інших країн: Ісландії (98%), Ірландії 

(96%), Іспанії (95%), Данії (95%), Нової Зеландії (95%), Фінляндії (95%), Норвегії 
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(94 %), Канади (93%), Люксембургу (92%), Німеччини (92%), Італії (91%), 

Словаччини (91%), Словенії (90%), Нідерландів (90%), Російської Федерації 

(90%), США (90 %) та ін. Наявність такої соціальної підтримки рівною мірою 

характеризує як індивідуальний, так і колективний соціальний капітал.  

Не менш важливим для виявлення рівня розвитку інституту соціального 

капіталу є аналіз політичної активності громадян. Незважаючи на те, що право 

голосу є універсальним правом у більшості країн світу, проте через поширення 

норм абсентеїзму (небажання громадян брати участь у політичному процесі), 

зумовлене низьким рівнем довіри до владних інституцій, далеко не всі громадяни 

використовують це право. За даними ОЕСР, середня активність виборців у 

країнах, які входять до її складу, становить 69% [427]. Лідерами за політичною 

активністю є Австралія, Бельгія, США, Данія, Мексика, Нова Зеландія, Канада, 

Великобританія та ін. [427]. Високий рівень участі населення в діяльності 

політичних партій демонструють лише США.  

Про позитивний тренд у розвитку інституту соціального капіталу свідчить і 

підвищення рівня благодійності в світі. За результатами Всесвітнього індексу 

благодійності 2018 р. значно збільшилася кількість економічних агентів, які 

допомагають незнайомим та займаються волонтерською діяльністю. У Канаді в 

багатьох економічних агентів волонтерська діяльність займає майже 191 годину 

на рік. У Франції волонтерством займається майже 19% дорослого населення 

(близько 20 годин на місяць). У Німеччині волонтером є кожна третя особа, яка 

присвячує цій справі майже 15 годин на місяць. Водночас за результатами 2018 р. 

уже другий рік поспіль СAF – інституція, яка щороку визначає Всесвітній індекс 

благодійності, – зафіксувала скорочення обсягу грошових пожертв у світі. Так, 

найкращі позиції за рівнем готовності допомогти незнайомим людям посідають 

Лівія, Кувейт, Саудівська Аравія, Йорданія, США, Сінгапур, Нова Зеландія, 

Марокко, Ірландія; за участю у волонтерській роботі – Індонезія, Лівія, Нова 

Зеландія, Австралія, Ірландія, США, Сінгапур та ін.; за участю в грошових 

пожертвах – М’янма, Індонезія, Австралія, Великобританія, Нова Зеландія, 

Нідерланди, Норвегія, Ісландія, Ірландія, ОАЕ, США, Швейцарія, Сінгапур 
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(причому в Австралії, Великобританії, Норвегії, Новій Зеландії спостерігається 

подальше покращення такого показника). Так, більшість країн із високим рівнем 

розвитку інституту соціального капіталу згідно з Індексом процвітання зайняли 

високі позиції й у рейтингу Всесвітнього індексу благодійності, за даними якого 

в 2018 р. до топ-20 країн також увійшли Австралія (2 місце), Нова Зеландія 

(3 місце), США (4 місце), Нідерланди (11 місце), Норвегія (13 місце) та Канада 

(15 місце) [629]. Вивчення стану й динаміки розвитку інституту соціального 

капіталу України варто розпочати з аналізу довіри, яка, на думку більшості 

науковців, є центральним елементом соціального капіталу. В Україні проходило 

три з шести хвиль опитування WVS: у 1996, 2006, 2011 роках. Це дозволяє 

проаналізувати динаміку міжособистісної, загальної та інституційної довіри від 

середини 1990-х років до 2011 р. 

Таблиця 2.3 

Результати опитування WVS “Загалом чи можна довіряти людям?” в 

Україні , % 

 1996 2006 2011 

Більшості людям 

можна довіряти 
28,8 24,5 23,1 

Необхідно бути 

більш обережним 
64,1 64,4 70,3 

Не відповіли невідомо 8,3 1,6 

Не знають невідомо 2,8 4,9 

Джерело: складено автором за даними [658–660].  

 

Як бачимо з таблиці 2.3, упродовж п’ятнадцяти років була характерна 

негативна динаміка міжособистісної довіри. У перші роки після розпаду СРСР 

економічні агенти більше довіряли один одному, проте зростання 

нерівномірності розподілу доходів, рівня бідності, характер приватизації 

посилювали недовіру між ними. Якщо в 1990-х роках рівень довіри був вищим, 

ніж середній показник у світі (28,8% проти 24,1%), то на початку 2000-х років 

ситуація змінилася і рівень міжособистісної довіри в Україні виявився дещо 

нижчим від середньосвітового (у 2005–2009 рр. – 24,5%, 2010–2014 рр. – 23,8%). 
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Однак рівень міжособистісної довіри в українському суспільстві є достатньо 

високим порівняно з окремими країнами пострадянського простору. За 

результатами шостої хвилі WVS значно нижчий рівень довіри був зафіксований 

в Азербайджані (14,8%), Вірменії (10,9%), Грузії (8,8%), Узбекистані (23,1%). 

Показово, що невисоким рівень довіри був також у більшості країн Центрально-

Східної Європи, серед яких Польща (22,2%), Румунія (7,7%) та Словенія (19,9%).  

Водночас структурний аналіз міжособистісної довіри в Україні дозволяє 

виявити тенденцію зростання довіри серед близького оточення – сім’ї, друзів та 

особистих знайомих (таблиця К.1 додатку К). Крім того, WVS 2006 і 2011 років 

зафіксували підвищення рівня довіри до церкви. Якщо в 1996 р. церкві довіряло 

60,6% опитаних, то в 2006 р. – 64,4%, 2011 р. – уже 75,2% [660]. Хоча наразі 

майже 75–80% українців вважають себе релігійними, лише 5% із них постійно 

відвідують релігійні організації, тому роль релігії у формуванні щільних 

соціальних зв’язків населення не є суттєвою. Водночас після 2011 р. [299] довіра 

до церкви дещо знизилася, хоча загалом після 2014 р. вона утримує позиції лідера 

довіри українців. Церкві більше довіряють люди літнього віку (68,5%), ніж 

молодше покоління (51%) [85]. Очікувалося, що роль релігійних спільнот у 

суспільних процесах дещо підвищиться внаслідок надання Томосу та створення 

автокефальної помісної Української православної церкви (УПЦ). Проте наявні 

протиріччя всередині новоствореної української церкви та між різними 

християнськими церквами в Україні не сприяють перетворенню УПЦ на лідера 

суспільних змін. 

Водночас із таблиці К.1 також видно, що впродовж 1990-х – 2014 років 

знизився й рівень довіри українців до незнайомих осіб. У лютому 2012 р. 

найвищий рівень довіри був пов’язаний із членами родини та друзями – 9,5 і 

8,1 балів (з 10 можливих), тоді як загальної довіри виявився на середньому рівні 

(6,2 бали). Водночас був зафіксований низький рівень довіри до незнайомців 

(3,2 бали) [84]. Ці показники дещо змінилися після 2014 р. З одного боку, це 

спричинено тим, що після Революції гідності відбулося підвищення рівня довіри 

до незнайомих людей, які брали участь у волонтерських та інших громадських 
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рухах, проте одночасно відбувалося зниження рівня довіри до представників 

окремих національностей і релігій у зв’язку з військовими діями на Сході та 

терористичними атаками у світі.  

Не менш важливим є дослідження рівня ділової довіри як показника 

інституту соціального капіталу на мікрорівні – серед колег і партнерів. Як 

правило, він по-різному визначається кожною країною. До 1997 р. особливо 

важливого значення цьому показнику надавали в Фінляндії, де з 1977 р. у рамках 

моніторингу умов праці вимірювали роль соціального капіталу на робочому 

місці. Його дослідження здійснювали через аналіз відповідей працівників 

підприємства на запитання: “Чи можна довіряти людям компанії на вашому 

робочому місці?”. У 1997 р. 29% і 45% фінських працівників стверджували, що 

відповідно вони повністю і частково довіряють колегам; 13% – негативно 

відповіли на це питання. Такий достатньо високий показник ділової довіри між 

колегами залишався незмінним у Фінляндії майже впродовж усього періоду 

дослідження і був підтверджений також соціологічними опитуваннями й на 

початку ХХІ ст. [520, с. 27].  

В Україні рівень ділової довіри до колег, як правило, не є високим. З одного 

боку, робота має високу цінність для українців, що підтверджується усіма 

дослідженнями WVS, які проходили в Україні (табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 

Результати опитування WVS “На скільки важливою у Вашому житті є 

робота?” в Україні, % 

Роки 
Дуже 

важливо 

Достатньо 

важливо 

Не дуже 

важливо 

Взагалі 

неважливо 

1996 47,2 35,5 8,4 4,7 

2006 39,1 38,7 13,2 7,8 

2011 52,6 26,2 12,0 9,2 

Джерело: складено за даними [658–600].  

 

Проте українці рідко відзначають міцні зв’язки в робочому колективі як 

пріоритетний мотив під час пошуку роботи. Як бачимо з табл. 2.5, для 

економічних агентів України більше значення має матеріальне заохочення. 
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Таблиця 2.5 

Результати опитування WVS “Що є найбільш важливим особисто для 

вас під час пошуку роботи” в Україні, % 

Мотиватори 1996 2006 

Висока оплата праці 52,9 58,7 

Низький ризик втрати роботи 18,1 16,3 

Працювати з людьми, які 

подобаються 

11,0 6,3 

Вагомість роботи 14,8 15,6 

Не відповіли 3,2 0,5 

Не знають - 2,7 

Джерело: складено за даними [658–660]. 

 

У 2012 р. загалом довіра до колег в Україні виявилася на середньому рівні 

(6,6 балів з 10 можливих) [84]. Недовіра до осіб, з якими економічні агенти 

працюють, обумовила і їх небажання вступати до профспілок. У середньому 

рівень довіри до таких інститутів змінювався в межах 30–40% (1996 р. – 34,2%, 

2006 р. – 32,3%, 2011 р. – 39,2%) [259]. 

Найбільш суттєві, на нашу думку, зміни відбулися не в міжособистісній чи 

загальній, а в інституційній довірі в Україні. Зокрема, упродовж 1990-х років – 

на початку ХХІ ст. спостерігалося зниження довіри до інститутів державної 

влади та зростання – до діяльності громадських організацій (табл. К.2 додатку 

К). Низький рівень довіри до органів державної влади є наслідком поширення 

популізму, невиконання обов’язків владними інституціями впродовж усього 

періоду незалежності (порівняно із більш відповідальним ставленням до 

виконання своїх функцій радянських органів державного управління), 

поширення у засобах масової інформації негативних повідомлень про 

неспроможність владних структур вирішувати більшість соціально-економічних 

проблем тощо. Моніторингові дослідження Інституту соціології НАНУ, 

соціологічної служби “Соціс”, фонду “Демократичні ініціативи” дозволяють 

виявити динаміку рівня довіри до державних інституцій від часу здобуття 

незалежності України. Найбільш волатильно змінювався рівень довіри до 

Президента України. Як бачимо з рис. К.3 додатку К, пік довіри припав на 1995 р., 
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2000 р., 2005 р., 2010 р., 2014 р. – після обрання чи переобрання Президента. 

Очевидно, високий кредит довіри громадян до кожного нового Президента 

зумовлений високим рівнем очікувань, формування яких можна пояснити 

домінуванням патерналістських настроїв у суспільстві. Та ж обставина, що 

діяльність жодного Президента не задовольняє очікувань громадян, автоматично 

знижує рівень довіри українців як до конкретної посадової особи, так і до інституту 

президентства та влади загалом. У 2013 р. майже 40% опитаних стверджували, що 

ефективність чинної влади майже не відрізнялася від попередньої [388]. Аналогічно 

й у 2019 р. у процесі міжнародного опитування Інститут Ґеллапа зафіксував один із 

найнижчих у світі рівень довіри громадян України до органів державної влади. 

Якщо після виборів 2014 р. 24% і 48% українців довіряли й схвалювали діяльність 

Президента, то з 2015 р. ці показники не перевищували 15%. Тричі – в 2005, 2014, 

2019 роках – частка громадян, яка довіряла Президенту України, становила 

більшість [42]. Після виборів 1994, 1999, 2010 років рівень довіри хоча й зростав, 

але значно повільніше, ніж у 2005 і 2014 роках [354, с. 35–36].  

Водночас довіра українців до Уряду є достатньо залежною від динаміки 

довіри до Президента. Пікових значень рівень довіри до Уряду досягав у 1995 р. 

(16%), 2000 р. (14%), 2005 р. (37%), 2010 р. (20% довіри), тобто після 

президентських, а не парламентських виборів [354, с. 36]. Попри те, що зміна 

урядів в 1994–2010 рр. відбувалася достатньо часто, ці зміни не спричинили 

підвищення довіри до них.  

Значно складнішою виявилася динаміка рівня довіри до Верховної Ради. До 

2005 р. такий рівень залишався стабільно низьким. Незважаючи на переобрання 

президентів, урядів і зміни складу Верховної Ради в 1994, 1998, 2002 роках, 

довіра до цієї державної інституції суттєво не зростала. Лише після 

Помаранчевої революції 2005 р. відбулося стрімке підвищення рівня довіри до 

парламенту, хоча він так і не досягнув рівня довіри до Президента та Уряду. Такі 

дані підтверджують і різні міжнародні організації. За субіндексом “Довіра до 

політиків” Індексу глобальної конкурентоспроможності 2017–2018 рр. Україна 

посіла 91 місце серед 137 країн, набравши лише 2,5 бали з 7 можливих. На 
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підставі аналізу даних цього субіндексу з 2013 р. можна виявити тенденцію до 

стрибкоподібних змін цього показника за останні шість років: у 2013–2014 рр. – 

стрімкий підйом, 2015–2016 рр. – різкий спад, що підтверджується 

національними соціологічними опитуваннями. За рівнем довіри до державних 

інституцій подібний до України рейтинг також мають Словенія (2,5 бали), Латвія 

(2,3  бали), Польща (2,3 бали), Угорщина (2,2 бали) Словаччина (2,1 бали), 

Молдова (2,0 бали), Румунія (2,0 бали), Хорватія (2,0 бали) та ін. [580], проте такі 

різкі негативні коливання спостерігалися лише в Латвії. 

Після 2010 р. суттєво змінилася структура інституційної довіри. У 2011 р. 

рівень довіри до всіх без винятку органів державної влади був однозначно 

низьким [301]. Зазначимо, що рівень недовіри до Верховної Ради України, 

Уряду, судів, міліції, прокуратури перевищив 70%. Більша половина населення 

України не довіряла й місцевим органам влади. Відзначимо, що недовіра 

поглиблювалася песимістичними очікуваннями змін унаслідок виборів. 

Наприклад, покращення соціальних і економічних умов після місцевих виборів 

2010 р. очікувало менше половини населення, тоді як 17% було переконане у 

відсутності будь-яких змін [227]. За даними всеукраїнського опитування 2012 р., 

населення найбільше довіряло двом інституціям – церкві та ЗМІ – та не довіряло 

всім державним інституціям країни [84]. Серед основних причин такої недовіри 

до державних структур українці назвали: 1) корупцію (54% опитаних), 2) 

відсутність видимих результатів діяльності (38%), 3) бюрократію (29%), 

4) непрозорість плану розвитку таких організацій (11%) тощо [86]. У 2014 р. 

через оптимістичні очікування швидких позитивних змін Президент, Уряд та 

Верховна Рада отримали високий кредит довіри від населення, проте уже в 

2015 р. ситуація суттєво змінилася. При цьому баланс довіри-недовіри до Уряду 

України порівняно з вереснем 2014 р. змінився більше, ніж на 40% (до -66%), 

перевершивши негативний показник 2012 р. Різко погіршився й баланс довіри-

недовіри до Президента: з 44 % у 2014-му до -48%  наприкінці 2015 р. [85]. 

Причини таких змін вбачаємо в погіршенні макроекономічної ситуації, 

проведенні непопулярних серед населення реформ та відсутності їх видимих 
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результатів. Водночас в останні роки понад дві третини населення були 

переконані, що влада взагалі не відстоює національні інтереси та не сприяє 

консолідації суспільства. Так, із чотирнадцяти чинників, що згуртовують 

українське суспільство, “національна незалежність” та “національна ідея 

побудови Української держави” в уявленні населення займали останні місця. А 

основним чинником, що об’єднує економічних агентів в українському 

суспільстві, респонденти назвали “невдоволеність владою” (34,1%) та “спільні 

труднощі життя” (33,4%) [191]. Зазначимо, що після Революції гідності відбувся 

стрімкий підйом рівня довіри до державних інституцій завдяки оптимістичним 

очікуванням населення щодо приходу технократів та представників української 

діаспори. Проте в червні 2018 р. рівень інституційної довіри знову знизився, що 

пов’язано з незадоволенням населення непопулярними реформами та 

невідповідністю завищених очікувань економічних агентів повільним соціально-

економічним змінам. Довіру до державного апарату (чиновників) висловили 

лише 8,6% опитаних, тоді як недовіру – 85,3%. Крім того, на фоні постійного 

невдоволення ефективністю демократичних інститутів в Україні серед 

населення час від часу посилюються авторитарні настрої та попит на “сильну 

руку” держави як альтернативу демократії. Майже 60% населення погоджується 

з твердженням про те, що “для нормального розвитку країнi потрiбна “сильна 

рука”, а не розмови про демократію”. Незадоволення якістю демократичних 

інститутів і запит на “сильну руку” є формами прояву все ще домінантних 

настроїв патерналізму. Підтвердженням цього є також нерозвинутість 

соціальних норм особистої відповідальності не лише за соціально-економічну 

ситуацію в державі, а й за власний політичний вибір. Так, понад 60% виборців 

не визнають власну відповідальність за вибір Президента й депутатів Верховної 

Ради. Загалом, за оцінкою І. Бекешкіної, “ми не схильні довіряти усьому, що 

виходить за межі особистих відносин”. Коли після виборів відбувається 

опитування і на питання “Як ви вважаєте ви зробили правильний вибір?”, 

абсолютна більшість відповідає: “Так”, проте на питання “Чи довіряєте 

Верховній Раді” відповідають “Ні” [180]. Таким чином, інституційна довіра в 
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Україні має переважно низьке значення і не є потужною складовою інституту 

соціального капіталу українців.  

Після 2014 р. відбувся переломний момент у розвитку довіри до волонтерів 

і громадських організацій. Ще в 2011 р. 61% населення України стверджував про 

те, що не займаються благодійністю, причому низькі показники останньої були 

характерні для усіх регіонів та вікових груп населення України [629]. Під час 

Революції гідності та військових дій на Сході більше половини українців почали 

довіряти волонтерам і баланс довіри-недовіри до них виявився найвищий майже 

серед усіх інституцій, які досліджувались у грудні 2015 р. (табл. К.3 додатку К). 

Така ж тенденція закріпилася й у наступні роки. За результатами дослідження 

довіри українців до суспільних організацій, у червні 2018 р. найбільшу довіру 

економічних агентів мали волонтерські організації (їм довіряли 65,2% опитаних), 

церква (61,1%), Збройні сили України (57,2%), громадські організації (43,4%) та 

ін. Для порівняння дещо гірші показники отримали патрульна поліція (35,2% 

довіряли й 49,1% не довіряли), омбудсмен (25,2% і 42,1% відповідно), СБУ 

(32,2% і 53,3% відповідно), Національна поліція (32,9% і 55,4% відповідно) [83].  

За останні роки громадські організації стали більш активними та почали 

впливати на владу, хоча громадська активність українського населення суттєво 

не змінилася. Водночас Революція гідності започаткувала відновлення довіри 

між громадянами. Цей процес є складним, довготривалим, проте без цього 

неможливі якісні перетворення.  

Оцінювання субінституту соціального капіталу – мереж – у роботі здійснено 

на підставі аналізу соціальної та політичної активності українців. За даними усіх 

хвиль WVS, проведених в Україні, починаючи з 1990-х років українці не брали 

активної участі в громадських організаціях (табл. Л.1 додатку Л). Як бачимо з 

табл. Л.1, більшість українців не є політично чи соціально активними. На нашу 

думку, одна з причин такого становища криється в радянській традиції 

примусового залучення до участі у псевдогромадських організаціях. У зв’язку з 

цим більшість українців зневірена в діяльності в формальних громадських 
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організацій, але схвально ставиться до неформальної епізодичної участі у різних 

проєктах та формах соціальної активності.  

До подій 2013–2014 років активізація волонтерського руху спостерігалася 

через проведення європейського чемпіонату з футболу в 2012 р. [39, с. 14]. Згодом 

акумульована соціальна енергія на фоні значного погіршення соціально-

економічної, суспільно-політичної ситуації в Україні та зневіри до діяльності 

інститутів державної влади реалізувалася в рекордний сплеск громадянської 

активності під час Революції гідності. Це дало Б. Гаврилишину підстави 

стверджувати про появу в українському суспільстві соціальних цінностей, 

аналогів яким немає у світі, та експортерами яких ми можемо стати [201]. 

Загалом екзистенційна криза в Україні 2013–2014 рр. спричинила розвиток 

ефективних недержавних інститутів, спроможних задовольнити нагальні 

соціально-економічні та політичні потреби українських громадян [96]. Серед них 

виявилися волонтерські й інші громадські організації. Зростання довіри 

населення до волонтерства стимулювало українців долучитися до благодійності. 

Відповідно до результатів загальнонаціонального дослідження “Волонтерство в 

Україні”, проведеного ПРООН в 2014 р. [156], 23% українського населення уже 

мало досвід волонтерської діяльності, проте 9% приєдналося до волонтерського 

руху впродовж 2014 р. Соціологічне опитування показало, що українці 

усвідомлюють особливе значення волонтерів у суспільних процесах: 62% 

визнають їх важливу роль у політичних змінах, 85% – досягненні миру, а 81% – 

схильні вважати його необхідною складовою громадянського суспільства. До 

подій 2013–2014 рр. найбільш поширеними напрямами волонтерської діяльності 

були допомога соціально незахищеним групам населення та місцевий 

благоустрій. Як бачимо з рис. Л.1 додатку Л, після 2014 р. основним напрямом 

волонтерської діяльності стала допомога українській армії (майже 70% 

волонтерів). Цим і пояснюється часткове сповільнення темпів розвитку 

волонтерської діяльності після 2017 р. після того, як війна на Сході все більше 

перетворюється у “заморожений конфлікт”, та знизився інтерес до подій на 

фронті з боку засобів масової інформації. 
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Протягом травня–вересня 2014 р. 32,5% українців здійснювали перекази 

коштів на рахунки української армії, 23% – скористалися допомогою 

благодійних фондів і волонтерських організацій, 9% – брали участь у акціях 

магазинів, скуповуючи товари за списком для потреб армії. Вимушеним 

переселенцям допомагали близько 7% громадян України. Безпосереднім збором 

коштів, ліків, речей та доставкою їх в зону АТО займалися 3% [393]. Фахівці 

стверджували, що “просто активні стали ще активнішими” [180].  

Під час Революції гідності 2013–2014 рр. протистояння представників 

громадянського суспільства та бюрократичної системи віднесло більшість 

громадських організацій до опозиції до держави. Проте зовнішня військова 

агресія об’єднала зусилля громадянського суспільства та державних інституцій. 

Крім того, така волонтерська робота  була першим досвідом та проявом 

проактивної та відповідальної громадянської позиції. Подальший розвиток 

волонтерського руху став більш структурованим, оскільки спирався на уже 

здобутий досвід. Волонтери забезпечували мобілізацію ресурсів для наметових 

містечок, так і надавали освітні, медичні послуги. За цих умов були закладені 

основи для появи Вільного університету Майдану (ВУМ). Чимала кількість 

українців фактично здійснювала волонтерську роботу, проте не входила до 

складу організованих осередків: надавала притулок протестувальникам, 

забезпечувала їх продуктами харчування тощо [39, с. 14]. Характерною 

особливістю волонтерського руху цього періоду було залучення соціальних 

мереж для підтримки та поширення громадських ініціатив, що переважно 

функціонували в форматі “неформальних волонтерських груп”. Використання 

інтернет-технологій дозволили створити нові можливості та забезпечили вищу 

якість комунікації між учасниками спільноти та пришвидшили реалізацію 

волонтерських проєктів.  

Одночасно зросла участь українців і в благодійності. Згідно з 

дослідженнями GFK Ukraine, виконаними на замовлення ООН, майже 75% 

українців жертвували кошти на різні цілі, проте серед них 25% почали робити 

пожертви лише в 2013–2014 рр. Як бачимо з рис. Л.2 додатку Л, у 2014 р. 
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найчастіше обсяг благодійних внесків складав 100–500 грн, хоча, як зазначають 

організатори соціального опитування, в окремих випадках суми досягали і 

кількох сотень тисяч гривень [38]. Найчастіше респонденти жертвували кошти 

безпосередньо тому, кому вони були потрібні (43%), тоді як значно рідше – 

інституційним посередникам (Товариству Червоного Хреста (3%), церкві (3%), у 

скриньки для збору коштів (2%), волонтерам (3%) та ін.), що свідчить про 

низький рівень довіри до інституцій. Як бачимо з рис. Л.3 додатку Л, найчастіше 

українці допомагали армії, пораненим та хворим дітям. У 2014 р. кількість 

економічних агентів, які займалися благодійністю значно збільшилася: із 49% до 

63% українців [38]. Наразі їх частка складає не менше 40%. Це підтверджується 

й результатами Всесвітнього індексу благодійності. За цим показником Україна 

суттєво випередила більшість своїх сусідів: Білорусь (121 місце), Чеську 

Республіку (125 місце), Угорщину (120 місце), Молдову (99 місце), Польщу 

(112 місце), Російську Федерацію (110 місце). Проте станом на 2018 р. за 

окремими напрямами благодійності у відповідному рейтингу Україна зайняла 

різні позиції: за обсягом пожертв – 58, волонтерської діяльності – 103 та 

допомогою незнайомим людям – 107 місця. Аналіз Всесвітнього індексу 

благодійності за 2010–2018 рр. (табл. 2.6) свідчить про підвищення соціальної 

активності українців через участь у благодійності та, на перший погляд, 

поступове згортання волонтерської діяльності. Причину останньої зміни також 

убачаємо в спробі держави взяти під контроль та регулювати волонтерську 

діяльність через запровадження обов’язкового декларування доходів і майна 

учасників громадських організацій, що неодноразово критикувалося з боку 

міжнародних інституцій.  
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Таблиця 2.6 

Позиція України у рейтингу за Всесвітнім індексом благодійності  

в 2010–2018 рр. 

Рік 
Позиція у 

рейтингу 

Грошові 

пожертви,% 

Волонтерська 

діяльність, % 

Допомога 

незнайомим 

людям, % 

2010 111 7 20 36 

2011 102 8 29 36 

2012 103 9 26 35 

2013 102 8 29 36 

2014 103 9 26 35 

2015 89 38 13 35 

2016 106 26 16 36 

2017 90 29 16 42 

2018 81 29 15 42 

Джерело: складено автором за даними [629]. 

  

Як вище зазначалося, особливе значення для оцінювання рівня розвитку 

інституту соціального капіталу має участь українців у громадських об’єднаннях. 

Хоча кількість останніх постійно зростає (у 2015 р. їх було 22185, 2016 р. – 23237, 

2017 р. – 25988), однак чисельність їх учасників зменшується (2015 р. – 25,7 млн,  

2016 р. – 24,4 млн, 2017 р. – 19,9 млн осіб) [79–80]. Наприкінці 2017 р. лише 11% 

громадян підтвердити свою участь у діяльності неурядових організацій і лише 

8% віднесли себе до громадських активістів [278]. Британський аналітичний 

центр відзначив, що слабкими місцями в діяльності українських громадських 

організацій є низька скоординованість дій, відчуженість від реальних потреб 

пересічних громадян та недостатня увага до розбудови довіри в суспільстві [627]. 

Найбільш ефективними агентами соціальних змін в Україні на сьогодні є 

антикорупційні та моніторингові організації, які фінансуються міжнародними 

інституціями. Проте, хоча неурядові інституції не завжди тісно взаємодіють із 

громадянами, майже 19% українців висловили готовність дозволити таким 

організаціям представляти їх інтереси в політичних процесах. У такий спосіб 

інститут неурядових організацій може згодом стати субститутом інституту 

політичних партій.  
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Не менш важливе значення для оцінювання рівня розвитку інституту 

соціального капіталу має аналіз політичної активності українців. За даними 

Інституту соціології НАН України, в останні роки рівень довіри до політичних 

партій, як правило, є низьким. Високий рівень недовіри до них зберігається через 

те, що політичні партії часто фінансуються олігархічними групами, а відповідно 

виражають інтереси насамперед цих груп (які лобіюються партіями часто 

всупереч інтересам суспільства). Водночас українські соціологи відзначають 

існування парадоксу, коли під час соціологічного опитування в українців 

запитують, чи готові вони брати участь у фінансуванні партії, якщо буде чітко 

відомо, що вона виражатиме їхні інтереси, то лише кожен десятий українець 

висловлює таку готовність [180]. В Україні, на жаль, наразі ще немає 

позитивного досвіду ефективного функціонування політичних партій, які б 

представляли консолідовані інтереси суспільства.  

Багато дослідників відмічає й невисоку політичну культуру українців. 

Наприкінці 2018 р. більшість опитуваних соціологами респондентів 

стверджувала, що вони не є відповідальними за вибір інститутів державної 

влади. Згідно з даними Інституту соціології НАН України станом на вересень 

2018 р. 53,2% громадян вважали, що не несуть жодної особистої відповідальності 

за те, хто є Президентом України; 30,4% стверджували, що їх відповідальність 

часткова і лише 7,3% визнали, що несуть повну відповідальність за обраного 

главу держави [17]. Соціологи також відзначають, що в Україні впродовж 1990– 

2000–х років спостерігаються стабільно високі протестні настрої, проте 

відсутній прямий зв’язок між реальними протестами та готовністю до участі в 

них [180]. За роки незалежності першим періодом, у який протестні настрої 

знайшли відображення у громадській активності, став 1998 р., коли економічні 

агенти тривалий час не отримували заробітної платні, а рівень довіри до 

Президента, Уряду та Верховної Ради знизилися до критичних 10%, 7%, 7% 

відповідно. На той момент індекс дестабілізаційного протестного потенціалу 

становив 4,2 бали при граничному значенні 4,4. Індекс соціального самопочуття 

теж був найнижчим за всі роки вимірювання. Проте в такій критичній ситуації 
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протестів не було. Перед Помаранчевою революцією протестні настрої були на 

рівні майже 50% (28% висловили готовність брати, тоді як 22% припускала 

можливість долучитися до протестів). І хоча індекс дестабілізаційного 

потенціалу склав 2,6 балів (що було майже в півтора рази менше за 1998 р.), а 

індекс соціального самопочуття значно піднявся, проте революція відбулася.  

У 2013 р. протестні настрої мали найнижче значення за всі попередні роки: 

лише 20% припускали можливість протестів і 22% були готові взяти в них 

участь, що ніяк не прогнозувало революційного вибуху. За оцінкою Інституту 

соціології НАН у подіях Помаранчевої революції та Революції гідності брали 

участь близько 15% громадян, чого виявилося достатньо, щоб розгорнути 

трансформаційні зміни в країні. У 2018 р. протестні настрої стабілізувалися на 

позначці 22%. Такий рівень є звичним для українського суспільства. Вважаємо, 

що протест 2014 р. став важливим каталізатором активізації економічного 

потенціалу інституту соціального капіталу та перетворення його на рушій 

реальних соціально-економічних змін, оскільки призвів до інституційної 

трансформації існуючої системи державного управління, спричинив формування 

продуктивних, з точки зору ефективного розвитку соціального капіталу, 

цінностей та заклав підвалини для переродження патерналістськи 

налаштованого українця в проактивого агента суспільних змін. 

Важливе значення для оцінювання рівня розвитку інституту соціального 

капіталу в Україні також має характеристика соціальних норм і цінностей, 

притаманних українському суспільству. Від часу здобуття незалежності в 

Україні згідно з методологією Б. Гаврилишина домінувала система 

індивідуалістсько-конкуренційних цінностей. Стійка традиція декларативності 

офіційних суспільних норм, які не відповідали фактичним, була закладена ще 

радянською культурою: у СРСР (попри публічні заяви) зберігалися 

індивідуалістсько-конкуренційні цінності, які підсилювалися глибокою 

диференціацію винагород, рівень яких визначався ступенем лояльності до влади 

[43, с. 118]. З початком ринкової трансформації суспільства індивідуалістсько-

конкуренційні цінності зміцнилися ще більше [6]. Проте, починаючи з 2014 р., 
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як відповідь на інституційну неспроможність держави вирішувати ключові 

суспільні проблеми та розвиток екзистенційної кризи в суспільстві відбулося 

значне поширення групово-кооперативних цінностей.  

Система цінностей є найбільш консервативною складовою суспільного 

ладу, компонентом інституту соціального капіталу, який важко змінити за 

короткий проміжок часу [313]. Проте соціологічні опитування після 2014 р. 

демонструють найбільш суттєві зміни саме цієї складової. На підставі даних 

Всесвітнього дослідження цінностей, Дослідження європейських цінностей у 

2009, 2014 р. та соціологічного опитування SOCIS у 2015 р. були досліджені 

цінності українців та їх готовність до кардинальних змін у різних сферах життя 

[375]. Для їх аналізу була застосована методика Інґлгарта, відповідно до якої 

виділяють два ціннісні виміри: традиційні/секулярно-раціональні цінності, 

цінності виживання/самовираження. Унаслідок дослідження було виявлено, що 

на початку 2000-х років в Україні проявилася позитивна динаміка трансформації 

цінностей у напрямі цінностей самовираження, тоді як Російська Федерація, за 

методикою  Інґлгарта, “застигла” в цінностях виживання. Проте низка опитувань 

у 2011 р. показала, що в Україні почали домінувати цінності виживання. Згодом 

після 2015 р. опитування SOCIS підтвердило, що в Україні під час чи внаслідок 

Революції гідності відбулися зрушення в напрямі цінностей самовираження й 

далі спостерігається позитивна динаміка, хоча такі зміни відбуваються дещо 

повільніше, ніж у середньому в світі. Опитування SOCIS 2015 р. також виявило, 

що в регіональному вимірі значних відмінностей на осі “виживання-

самовираження” між різними областями немає [375]. Крім того, аналіз 

соціологічних опитувань дозволив виявити потенційних агентів змін, якими є 

молодь, середній клас та мешканці великих міст. У процесі дослідження було 

зроблено висновок, що чим більшим є місто, вищим рівень освіти, кращим 

матеріальне становище, тим більше економічних агентів тяжіє до цінностей 

самовираження. Це означає існування чіткої залежності між рівнями добробуту 

і проактивних цінностей, що можуть стати основою системних позитивних 

трансформацій суспільства. Збільшення частки українського населення з 
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цінностями самовираження є запорукою зростання економічної, соціальної та 

політичної активності таких людей. Проте сьогодні цінності виживання 

залишаються досить укоріненими та є характерними для більшої частини 

українського суспільства, що підтверджує недостатній розвиток економічної 

складової суспільного ладу на сучасному етапі.  

Так, наразі відбувається трансформація інституту соціального капіталу як у 

глобальному, так і національному вимірах. Найвищий рівень розвитку інституту 

соціального капіталу характерний для країн, які піклуються про розвиток сім’ї, 

колективної співпраці на підприємстві, інтеграції іммігрантів та розвиток цінностей 

соціальної залученості й толерантності. В Україні достатньо потужним 

залишається закритий соціальний капітал, проте після 2014 р. поступово зростає 

відкритий та змінюється вертикальний соціальний капітал.  

 

2.3. Особливості деформації інституту соціального капіталу та її 

соціально-економічні наслідки в національній економіці 

 

Як вже зазначалося вище, у науковій літературі досліджують переважно 

позитивні аспекти та наслідки функціонування інституту соціального капіталу. 

Проте останній, за словами дослідників, він також має “темну сторону” (англ. 

“dark side”). У своїй роботі “Боулінг наодинці” Р. Патнем визнав, що “мережі та 

пов’язані з ними норми взаємності є корисними для тих, хто знаходиться в 

мережі, але зовнішні ефекти соціального капіталу аж ніяк не завжди є 

позитивними. Прикладом є “міські банди”, NIMBY-рухи (т. зв рухи “не в моєму 

дворі”), а владні еліти часто використовують соціальний капітал для досягнення 

цілей, які є антисоціальними з більш широкої перспективи” [581]. Інші 

розробники концепції соціального капіталу теж вказували на його негативні 

соціальні та економічні ефекти. У Ф. Фукуями вони виникають через дефіцит 

довіри. Навіть Дж. Коулман, який поділяв найбільш оптимістичні погляди на 

формування соціального капіталу, стверджував, що він може мати “зворотний 
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бік”. Отже, серед теоретиків існує загальна згода про те, що соціальний капітал 

може зумовлювати негативні суспільні, у тому числі економічні, ефекти.  

 Використання інституту соціального капіталу, як і будь-якого іншого типу 

економічних ресурсів, може мати руйнівні наслідки для індивідів, спільноти чи 

суспільства. Це пов’язано з тим, що він сприяє досягненню різних цілей, окремі 

з яких можуть спричиняти негативні соціальні чи економічні  ефекти для інших 

(прямо чи опосередковано). Наприклад, згідно з теорією П. Бурдьє соціальний 

капітал часто використовують індивіди для отримання вищого соціального 

статусу, унаслідок чого виграють одні, а програють інші групи економічних 

агентів. У нашому дослідженні ми розглядаємо деформацію (ерозію, 

руйнування) інституту соціального капіталу як процес, під час якого учасники 

мережі отримують клубне благо за рахунок інших, генерується стійка система 

негативних екстерналій [97], наслідком чого, як правило, є неефективний 

економічний розвиток через високі трансакційні витрати, пригнічення інновацій, 

несправедливий розподіл ресурсів тощо.  

Свобода вибору спільнот та мереж для комунікації є одним із природних 

(невід’ємних) прав людини, що дозволяє економічному індивідууму вибирати з 

ким спілкуватися та кооперувати зусилля та ресурси. Проте свобода об’єднання 

передбачає і свободу виключення, крайні форми якого зумовлюють перекоси в 

розподілі економічної влади, підрив основ демократії, поширення корупції, 

соціальної ізоляції тощо. У своїй роботі А. Портес відмітив, що А. Сміт ще два 

століття тому “нарікав, що збори купців неминуче закінчувалися змовою проти 

громадськості” [577, с. 15–16]. До останньої він відносив усіх тих, хто 

виключений із мереж купців, а відповідно є обмеженими в доступі до їх спільної 

інформації. Ще на початковому етапі формування економічної науки А. Сміт 

розглядав соціальні об’єднання як важливий механізм покращення або 

ускладнення економічної взаємодії та наполягав на створенні протидії 

організованим мережам, що створюють переваги та вигоди виключно для своїх 

учасників, завдаючи при цьому значних економічних втрат іншим суспільним 

групам. Так, під час деформації інституту соціального капіталу генеруються 
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мережеві ефекти: як правило, позитивні для учасників мережі та негативні для 

усіх, хто знаходиться поза нею. За окремих обставин негативний ефект 

відчувають й інсайдери мережі, коли існують високі вимоги до самих учасників 

та результатів їх діяльності.  

Як правило деформації зазнає закритий, а не відкритий соціальний капітал. 

Інститут закритого соціального капіталу характеризується високою лояльністю 

й потужними нормами взаємності серед членів мережі. Саме його використання 

може призвести до більш негативних зовнішніх, зокрема й економічних, ефектів 

унаслідок того, що сильна лояльність у групі часто породжує потужну зовнішню 

групу антагонізму [581, с. 23]. Нетерпимість і сектантство – одні з негативних 

проявів (“темних сторін”) інституту соціального капіталу. Як можна 

спостерігати на практиці, будь-яке суспільство, що має розколи за етнічною, 

расовою, релігійною, майновою ознаками та іншими лініями поділу, потенційно 

страждає від проявів деформації інституту соціального капіталу. 

Руйнування інституту соціального капіталу може проявлятися в соціальній, 

політичній, економічній сферах, класичними прикладами яких є організована 

злочинність у Колумбії, політична корупція в Італії, економічна система блату в 

СРСР відповідно.  

Прикладом деформації інституту соціального капіталу та її деструктивного 

впливу на економіку та суспільство можна вважати створення наркотичного 

картелю в Антіокії (регіон Колумбії). Населення Антіокії відоме своєю 

працелюбністю, родинними цінностями, здатністю до економії, що загалом не 

лише відрізняло їх від іншої частини колумбійського населення, а й спочатку 

сприяло ранній індустріалізації та економічному розвитку цього регіону. 

Місцевому населенню було притаманне те, що науковці вважають ключовими 

показниками соціального капіталу: 1) високий рівень довіри до учасників 

обміну, у тому числі незнайомців; 2) готовність сімей “відкриватися” й 

“приймати” аутсайдерів, у такий спосіб полегшуючи конфігурацію асоціацій 

поза сім’єю [650, с. 130–131]. Саме це свідчить про накопичення значного 

потенціалу інституту соціального капіталу в Антіокії. Проте його деформація 
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спричинила розвиток неефективних інститутів. Саме тут був створений картель 

Медельїн (англ. Medillín), який виявився відповідальним за тисячі вбивств та 

створення міжнародної наркотичної імперії. У період її розквіту лідер такої 

мережі отримував близько 420 млн дол. США прибутку щотижня [294, с. 173]. 

Наслідком діяльності Медельїн були значні людські жертви, руйнування 

місцевої економіки, підрив демократичних інститутів у країні тощо. Проте, як 

виявили відомі економісти К. Маквейн і К. Мозер [553, с. 979], 18% 

колумбійського населення не вважало діяльність Медельїн злочинною. Мало 

того, рівень довіри до цієї організації майже не відрізнявся від рівня довіри до 

органів державної влади на той час. Цей феномен можна пояснити тим, що 

Медельїн суттєво розширив свою мережу, учасники якої отримували значні 

вигоди, а їх діяльність регулювалася виробленими неформальними нормами в 

умовах, коли уряд постійно демонстрував свою безсилість у згортанні діяльності 

цієї злочинної організації. Приклад Антіокії свідчить про те, що навіть за умов 

наявності значного потенціалу для розвитку ефективних інститутів (у даному 

випадку – соціального капіталу) у точці біфуркації може відбутися вибір 

неефективних інститутів, як це сталося в Колумбії.  

Яскравий приклад стійких негативних екстерналій від руйнування інституту 

соціального капіталу спостерігався й в італійській політичній системі в 

післявоєнні роки. Відомі економісти Д. Делла Порта і А. Вануччі виявили тісний 

зв’язок між сформованими в країні мережами й асоціаціями та поширенням 

корупції в Італії [446, с. 107]. Дослідники прийшли до висновку, що тут корупція 

стала загальноприйнятою соціальною нормою. Корупційні відносини 

розглядалися не як “право”, а природний стан речей, який не можна змінити. За 

словами Д. Делла Порта й А. Вануччі, в італійському суспільстві існувала 

неформальна домовленість: 1) заняття бізнесом чи отримання дозволів 

передбачало виплату хабара; 2) хабар передавався перед запитом; 3) ціни 

встановлювалися без будь-якого торгу (наприклад, 5% від вартості контракту на 

будівництво, 15%  – для технічного обслуговування чи оновлення [446, с. 254–

255] тощо). Оскільки такі правила не могли бути встановлені законом, 
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корумповані обміни залежали від взаємної довіри учасників. Ці відносини 

підтримувалися через мережеві асоціації. Д. Делла Порта і А. Вануччі 

відзначають, що практично всі, хто брав участь у корумпованих обмінах в Італії, 

були членами мережевої системи, яка не тільки соціалізувала членів й 

створювала умови для контактів один з одним, а й також здійснювала контроль 

за їх економічною поведінкою, щоб жоден із них не міг дестабілізувати систему. 

Такі особливості італійської соціальної організації як високий рівень 

персональної довіри (особливо за відсутності ефективних правових норм і 

судової системи), взаємність і розвинуті соціальні мережі, які надавали значні 

переваги їх членам, дозволяють стверджувати, що італійська система політичної 

корупції спиралася на економічно неефективний інститут закритого соціального 

капіталу. Негативними економічними наслідками цього стали значні державні 

витрати та зниження якості суспільних благ. Водночас політична корупція в 

Італії поширювалась не тільки в межах закритого, але й відкритого соціального 

капіталу, що знайшло відображення у лобістській діяльності політичних партій 

та налагодженні олігархічних зв’язків між урядовцями та бізнесом. На підставі 

цього можемо стверджувати, що за умови поширення та вкорінення руйнівних 

соціальних норм руйнуванню піддається не лише інститут закритого, але й 

відкритого соціального капіталу. За таких обставин корупційні норми стають 

дуже стійкими, які важко подолати, бо в такому випадку громадський контроль 

не є ефективним інструментом для їх протидії. 

Ще одним прикладом прояву деформації інституту соціального капіталу є 

поширення системи блату в СРСР. Зазначимо, що блат можна розглядати з двох 

точок зору: як показник соціального капіталу індивіда (оскільки благо, отримане 

в такий спосіб, було матеріальним доказом соціального капіталу власника й 

давало можливість отримувати певні конкурентні переваги), або як форму 

прояву руйнування економічного ефективного інституту соціального капіталу 

усього суспільства (тут ми розглядаємо блат з позицій останнього підходу). Як 

слушно зазначає С. Барсукова, у СРСР високий рівень споживання можна було 

забезпечити за допомогою грошей (наполегливо працювати) чи привілеїв 
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(входити до складу партійної еліти). Блат змінював логіку розподілу, 

сконструйовану державою, із системою закритих розподілу та черг за місцем 

роботи. Черги (списки бажаючих купити машину, отримати квартиру, меблі, 

дачу тощо) “прив’язували” економічного агента до підприємства, бо у випадку 

зміни роботи він опинявся в кінці списку на отримання певних благ. Зазначимо, 

що черга як соціальний інститут виконувала теж низку функцій: стримування 

споживання, реклами, дисциплінарну функцію, функцію комунікації й 

формування соціальної згуртованості тощо. Блат не відміняв черги, проте 

змінював правила її формування, унаслідок чого коректувалися принципи 

споживання й розподілу, встановлені державою [10]. Блат виявився системою 

неформальних правил, який накладався на формальний порядок розподілу благ 

у радянській економічній системі. 

Дефіцитна радянська економіка характеризувалася відсутністю 

можливостей задовольнити першочергові потреби, значною залежністю від сфер 

обслуговування й державного розподілу за допомогою черг і розподілу. Це 

зумовило розвиток спекуляції, закритих систем перерозподілу, загострило 

відчуття соціальної несправедливості, що підривало моральне здоров’я 

суспільства. Економіка СРСР характеризувалася одночасним існуванням 

резерву та дефіциту. Проте резерв був лише “для своїх”. В умовах постійних 

обмежень і заборон одним із способів розширити свої економічні можливості 

став блат. Блат став важливою соціальною нормою повсякденного життя 

радянських людей. На думку британської дослідниці А. Лєдєньової, він мав 

амбівалентний характер, який одночасно підривав і зміцнював командну 

економіку. Суперечливий характер блату полягав в тому, що, з одного боку, він 

дозволяв через неформальні  персональні зв’язки отримати доступ до дефіцитних 

благ пересічним громадянам, а, з іншого боку, руйнував існуючу суспільну 

систему. Економічні агенти не протестували проти номенклатурних пайків, черг 

за всім необхідним, проте активно створювали мережі, які відкривали доступ до 

дефіцитних благ [10, с. 112–113]. Насправді така економічна поведінка, 

пов’язана з використанням блату, порушувала економічні свободи інших 
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учасників та не створювала стимулів для вдосконалення існуючої економічної 

системи. Розповсюдження системи блату перетворило його на стійку соціальну 

норму, яка досі деструктивно впливає на систему суспільних відносин. Як й у 

випадку з корупцією, економічні агенти не завжди визнавали, що застосування 

блату є протизаконним, проте широко користувалися ним. За словами 

А. Лєдєньової, у кожній країні є свої приклади такого застосування соціальних 

зв’язків [618] тощо.  

Для аналізу особливостей розвитку інституту соціального капіталу в 

сучасному українському суспільстві скористаємося модифікованою концепцією 

відомого американського дослідника М. Уорена про залежність між формами 

соціального капіталу та доступу до ресурсів, поширення норм взаємності, рівнів 

довіри (табл. 2.7). 

Таблиця 2.7 

Форми соціального капіталу  

(за концепцією М. Уорена) 

Доступ до 

ресурсів і 

мереж 

Характер довіри й поширення норм взаємності 

Персоніфікована (вузька, 

обмежена, специфічна) 
Загальна 

Більш 

егалітарний 
Інструментальний обмін Інклюзивна кооперація 

Менш 

егалітарний 
Клієнтизм і корупція Патерналістське суспільство 

Джерело: доповнено автором концепцію, викладену в праці М. Уорена [650, 

с. 130–131].   

 

Як бачимо з табл. 2.7, у випадку егалітарного доступу до ресурсів та 

загальної довіри формується найкраща, з точки зору економічної та соціальної 

взаємодії, форма відкритого соціального капіталу. В умовах егалітарного 

доступу, проте обмеженої довіри виникає закритий соціальний капітал, який 

забезпечує позитивні зовнішні екстерналії. Значно гірші форми виникають у 

випадку  формування систем менш егалітарного доступу до ресурсів – клієнтизм, 

корупція, непотизм, патерналізм тощо. Зважаючи на високий рівень 

монополізму, нерівномірності розподілу доходів, неефективність інститутів 
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захисту прав власності, доступ до ресурсів в українському суспільстві не є 

егалітарним, що, на нашу думку, консервує вище зазначені ціннісні форми, які 

зумовлюють деформацію інституту соціального капіталу. 

Однією з крайніх форм руйнування інституту соціального капіталу є 

патерналістське суспільство. У своїй роботі “Соціалістична система” Я. Корнаї 

аналізує п’ять рівнів патерналізму. Для цього він проводить паралелі з розвитком 

дитини (яку він ототожнює з суспільством) та її зв’язок з сім’єю (роль якої 

виконує держава). На найвищому – четвертому рівні – батьки забезпечують свою 

дитину благами, яка їх приймає як належне, не прикладаючи до цього власних 

зусиль. Це становище новонародженого, який не знає, чого потребує, і не 

здатний виразити свої бажання. Третій рівень патерналізму пов’язаний із тим, 

що батьки продовжують забезпечувати дитину матеріальними благами, але вона 

вже здатна виразити свої бажання. Другий рівень – дитина стала студентом й 

отримує від батьків кошти, які може вільно витрачати, проте залишається 

повністю залежною від батьків, оскільки сама не заробляє. Перший ступінь – 

дитина подорослішала й сама заробляє собі на життя, проте батьки надають 

підтримку у випадку, коли вона потрапляє в скрутне становище. І нарешті 

нульовий рівень – коли батьків немає і дитина може розраховувати тільки на себе 

[195, с. 342–343].  

У радянській економічній системі було свідомо сформоване 

патерналістське суспільство четвертого рівня. Патерналістська опіка населення 

зі сторони партії й держави була одним із найважливіших постулатів офіційної 

ідеології класичного соціалізму. Така опіка здійснювалася в різних формах, 

починаючи від податків і субсидій, що деформували структуру споживання в 

напрямі, який не відповідав потребам населення, закінчуючи інститутами 

системи економічної безпеки. Проте вона мала й інші негативні суспільні ефекти. 

Відчуття безпеки, яке створювалося через повну зайнятість, поєднувалося з 

бюрократичними обмеженнями свободи вибору професії та місця роботи. Значна 

частина функцій, пов’язаних із патерналістською опікою  населення, 

здійснювалася підприємствами, що робила працівників більш залежними від їх 
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працедавців. Безкоштовна освіта й медичне обслуговування супроводжувалися 

примусовим прикріпленням населення до конкретної школи, поліклініки чи 

лікарні. І якщо держава забезпечувала громадян житлом, то вона при цьому 

монополізувала право вирішувати, де й у яких умовах вони мали проживати [195, 

с. 342–343]. Державні службовці переконували, що вони краще знають інтереси 

тих, ким вони управляють. Бюрократія взяла на себе роль батьків: усі інші групи 

чи окремі члени суспільства розглядалися як діти, економічна поведінка яких 

мала повністю визначатися батьками [195, с. 83]. У такий спосіб створювалася 

ілюзія єдиної соціальної мережі та стабільного закритого соціального капіталу.  

Завдяки необмеженій владі, яку отримала радянська бюрократія, вона, за 

висловом В. Голубничого, перетворилась на домінуючий суспільний клас, який, 

не маючи жодних юридичних прав на матеріальні цінності та ресурси країни, все 

ж таки посів керівну роль у системі володіння та розпорядження ресурсами. 

Виникнення цього суспільного класу детерміноване самою радянською 

економічною системою, самим способом виробництва й розподілу в СРСР.  

“Советська суспільно-економічна система не тільки дала матеріальну базу для 

відгодівлі і розквіту бюрократії та її емансипації від пролетаріату, тобто не тільки 

вона була потрібна бюрократії, але й бюрократія була потрібна їй” [54]. Саме 

бюрократія забезпечила руйнування економічно ефективного інституту 

соціального капіталу, що стало підґрунтям для зміцнення та відтворення 

неефективної радянської структури суспільства.  

Наприкінці 1980-х – на початку 1990-х років в Україні держава відмовилася 

від вузько патерналістської політики, проте економічні агенти виявилися не 

готовими до цього. У зв’язку з цим різко зросла невдоволеність державними 

інститутами. Це зумовило значну соціальну дисфункцію, яка проявилася від 

зменшення прибічників незалежності України до поширення різних форм 

девіантної та антисоціальної за своєю природою поведінки (злочинності, 

наркоманії, алкоголізму) [279], які за Ф. Фукуямою є проявом антисоціального 

капіталу [364]. Прояви соціальної деструкції посилились унаслідок різкого 

погіршення рівня економічного забезпечення та руйнування соціального 
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захисту, високого рівня безробіття, зростання злочинності, що зумовили 

формування суспільства соціальної напруженості та тотального ризику. Як 

бачимо, на рубежі 80-90-х років ХХ ст. була здійснена невдала спроба перейти 

від четвертого до нульового рівнів патерналізму. На початку 1990-х років 

суспільство ще не було готове взяти на себе відповідальність за соціально-

економічні та політичні перетворення в державі, проте замість того, щоб 

здійснювати відмову від патерналізму поступово, така різка зміна напряму 

економічної політики значно погіршила соціальний та економічний добробут 

населення та посилила інституційну недовіру українців. Унаслідок різкої 

відмови від патерналізму виник інституційний розрив. Проте, на жаль, він не 

спричинив утвердження цінностей особистої відповідальності українців, 

оскільки вже наприкінці 1990-х років знову відновили традиції патерналізму, 

хоча в дещо стриманішій формі, ніж це було в СРСР. На підставі аналізу даних 

Всесвітнього дослідження цінностей в Україні 1996 р., можна стверджувати, що 

більшість українців і надалі була прихильниками патерналізму та відмовлялася 

брати на себе відповідальність за суспільні перетворення та індивідуальний 

добробут. На нашу думку, у цей час держава мала ініціювати поступовий перехід 

від четвертого до третього, а згодом і другого рівнів патерналізму (за 

класифікацією Я. Корнаї). Натомість цього не сталося і навіть після 

Помаранчевої революції, яка навпаки – підсилила патерналістські настрої 

українців. Лише події 2014 р. ознаменували собою інституційний злам, унаслідок 

чого розпочалося подолання патерналістських настроїв населення, і водночас 

відбулася поява нового активного прошарку населення, який формує суспільний 

попит на подальші якісні перетворення. Згідно з даними Державної служби 

статистики України після 2014 р. все більше людей усвідомлює необхідність 

брати на себе відповідальність за свій добробут. Якщо у 2011 р. близько 80% 

респондентів вважали, що саме влада повинна брати на себе відповідальність у 

забезпеченні добробуту кожного громадянина, то на сьогодні таких опитаних 

менше 60%. Найбільш схильними до патерналістських ціннісних орієнтацій 

виявилися найстарші та найбідніші респонденти, тоді як до індивідуальної 
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активності – наймолодші та найзаможніші [331]. Майже 70% домогосподарств 

України переконані в потребі самостійно (лише 2%) або спільно з державними 

інституцями вирішувати проблеми неякісного життєвого простору й низьких 

доходів населення [318]. З одного боку, це свідчить про посилення переконань 

щодо неефективності державних інститутів у забезпеченні добробуту населення, 

а з іншого, про позитивний тренд у суспільних настроях – поступову відмову від 

традицій патерналізму. 

Водночас дослідники застерігають про можливість трансформації 

патерналізму. Так, І. Бекешкіна зазначає, що після Революції гідності більш 

помітною стала діяльність громадських і волонтерських організацій, які 

зберігають високий рівень довіри до себе. Наразі саме від них українське 

населення очікує нових змін, що може стати новою формою патерналізму [180]. 

Іншою формою руйнування інституту соціального капіталу є корупція 

[116]. Вона базується на соціальній нормі хабарництва. Остання виникає 

внаслідок регулярного використання корупційних угод. Коли встановлюється 

корупційна соціальна норма, хабарі виплачуються тому, що кожен це приймає як 

належне та природний стан речей, який немає альтернативи. Корупційна 

соціальна норма визначає економічну поведінку багатьох людей, унаслідок чого 

виникає корупційна пастка й корупція набуває системного характеру, яку важко 

подолати. У зв’язку з цим корупцію часто розглядають як один із соціальних 

механізмів координації, форму соціального обміну.  

Як правило, основним мотивом до корупції є пошук суб’єктами 

оптимальних шляхів реалізації своїх інтересів в умовах обмеженості ресурсів 

[31, с. 19]. Виникнення корупції пов’язують із випадками, коли суб’єкти не 

можуть отримати доступ до благ через ринок. Так, відповідно до тверджень 

Е. де Сото корупцію спричиняє бюрократична заорганізованість, яка 

перешкоджає вільному розвитку конкурентних відносин [316]. Проте її чинники, 

як правило, пов’язані з нерівномірним розподілом ресурсів, культурою загальної 

недовіри та окремими соціальними нормами, які існують в суспільстві. Коли 

існує значна довіра до незнайомих осіб, економічні агенти більш схильні 
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ставитися до них чесно – і проблема корупції трактується як неетична та виняток 

із правил. Якщо в суспільстві домінантаною чою є культура загальної недовіри, 

то корупція стає загальнопоширеною соціальною нормою, вона набуває 

системного характеру та має значний негативний мережевий ефект (рис. 2.3).  

Рис. 2.3. Інституційна петля економічної нерівності 

Джерело: складено автором. 

 

У такому випадку 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.  

На схожу пастку вказує виконавчий директор правозахисної організації 

Transparency International П. Морейра: “Корупція послаблює демократію, що 

породжує замкнене коло, у якому вона підриває демократичні інститути, а слабкі 

демократичні інститути, у свою чергу, мають ще менше можливості для 

контролю за корупцією” [432]. У цій схемі корупція лише підсилює загальну 

недовіру та сприяє подальшій ерозії інституту соціального капіталу.  

Корупція є одним із важливих елементів культури суспільства, що залежить 

від історичних умов його розвитку і має національні особливості в різних 

країнах. Наприклад, у деяких африканських державах подарунки є природним 

виявом вдячності за отримані послуги, навіть якщо останні надавалася легально 

відповідно до черги. У країнах із конфуціанською культурою (Китай, Японія, 

Сінгапур, Тайвань), де чесний і мудрий чиновник вважався культовою особою, 
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індекси корупції є значно нижчими, ніж у країнах Південної Азії (Індія, 

Пакистан, Бангладеш), у яких немає традиції поваги до інститутів влади.  

Економічна сутність корупції може бути продемонстрована у вигляді моделі 

трьох акторів: поручитель (принципал) – виконавець (агент) – клієнт. 

Поручитель визначає владу й ресурси агента. Останній зловживає своїм 

становищем для отримання приватної вигоди й надає клієнту незаконні привілеї. 

Це і є корумпована угода або обмін. 

Є два соціальні механізми забезпечення проведення корупційної угоди – на 

основі довіри та/чи норм взаємності. Механізм довіри найчастіше спрацьовує у 

випадку особистого знайомства учасників. Проте корупційна угода є можливою 

й за низького рівня довіри – через соціальні норми, які існують у суспільстві.  

Корупційні угоди мають три ознаки: 1) вони є незаконними, 2) укладаються 

таємно, 3) не можуть оскаржуватися в рамках судової системи [650, с. 133]. 

Корупційна соціальна норма завжди суперечить формальним правилам, 

визначеним у суспільстві. Порушення формальних правил передбачає ризик 

санкціонування, тому що кожен може викрити корупційну угоду й порушник 

може бути покараний публічно або через механізми остракізму. Свідома згода 

на корупцію передбачає переконання, що корупційний обмін є корисним для всіх 

учасників закритої мережі та базується на нормах взаємності. У такий спосіб 

норми взаємності та вузька довіра є основними соціальними механізмами, які 

уможливлюють таку угоду.  

Визначити масштаби корупції в країні достатньо складно, оскільки її важко 

облікувати. Крім того, різні види корупції не пов’язані з виплатою грошової 

винагороди, а тому не можуть отримати вартісну оцінку. Корупцію не можна 

оцінити за допомогою одного показника, тому для її вимірювання 

використовують систему різних показників. Наразі найбільш авторитетним 

інструментом вимірювання корупції є Індекс сприйняття корупції (англ. 

Corruption Perceptions Index – CPI), який розраховується міжнародною 

організацією Transparency International. На підставі такого показника можна 

оцінити схильність економічних агентів брати хабарі в різних країнах світу. У 
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2012 р. ця організація оновила методику його розрахунку, яка тепер базується на 

оцінці експертів та ділових кіл країни. У процесі узагальнення даних кожна 

країна оцінюється за 100-бальною шкалою, де 0 означає найвищий рівень 

корупції, тоді як 100 – високу “прозорість” економіки. Про те, що хабарництво 

стало соціальною нормою в багатьох країнах, у тому числі й Україні, свідчить 

кілька фактів: 1) упродовж тривалого періоду позиції країн у цьому рейтингу, як 

правило, суттєво не змінюються, оскільки корупційна, як і будь-які інші 

соціальні норми, є дуже стійкою; 2) значна кількість країн демонструє високу 

суспільну готовність брати хабарі тощо. 

Згідно з даними CPI за 2018 р. до топ-20 країн із низьким рівнем корупції 

належали Данія, Нова Зеландія, Фінляндія, Сінгапур, Швеція, Швейцарія, 

Нідерланди, Канада, Велика Британія, Австралія, Німеччина, Австрія [432] та ін. 

Проте понад дві третини з 180 досліджуваних країн отримали рейтинг нижче 50, 

причому середній бал склав 43. З 2012 р. суттєво покращили свій рейтинг лише 

20 країн. Серед регіонів найкращі показники в 2018 р. зберегли Західна Європа 

та Європейський Союз з балом 66, тоді як регіонами з найнижчим рейтингом 

виявилися Африка (середній бал – 32) та Східна Європа й Центральна Азія 

(середній бал – 35). Зазначимо, що найбільш низькі показники протидії корупції 

на євразійському континенті демонструють країни пострадянського простору 

через сформовану культуру загальної недовіри та поширення корупційних 

практик у СРСР. У таблиці М.1 додатку М вказаний індекс сприйняття корупції 

на пострадянському просторі впродовж 2012–2018 рр. 

Відповідно до звіту Transparency International за 2018 р. Індекс сприйняття 

корупції в Україні склав 32 (зі 100 можливих балів). Україна посіла 120 місце 

серед 180 країн світу. Вона поступово покращує свої показники, проте серед 

своїх сусідів їй вдалося випередити лише Російську Федерацію. Решта цих країн 

займають дещо кращі позиції в рейтингу: Польща – 36 (60 балів), Словаччина – 

57 (50 балів), Румунія – 61 (47 балів), Угорщина – 64 (46 балів), Білорусь – 70 

(44 бали), Молдова – 117 (33 бали) [432]. Таким чином, СPI підтверджує 

достатньо високу готовність українського чиновництва брати хабарі.   
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Якщо Індекс сприяння корупції показує схильність чиновників різних країн 

брати хабарі, то для оцінки схильності бізнесменів до корупції Transparency 

International використовує інший показник – т. зв. Індекс платників хабарів (англ. 

Bribe Payers Index — ВPI).  Відповідно до даних BPI найнижчий рівень 

корумпованості продемонстрували Нідерланди, Швейцарія, Бельгія, Німеччина 

й Японія. Найбільш корумпованими підприємці вважали Китай та Російську 

Федерацію. У 2011 р. Індекс платників хабарів виявив високий рівень готовності 

давати хабарі в підприємств із Росії, Китаю, Мексики, Індонезії, ОАЕ, Аргентини 

[420]. Зібрані дані підтверджують, що економічні агенти багатьох високо 

корумпованих країн охоче готові не лише брати, але й давати хабарі, тоді як 

фірми з розвинутих країн демонстрували помірну схильність до підкупу. 

Цінність цього індексу дещо знижується через те, що останнє дослідження 

Індексу платників хабарів Transparency International здійснювала в 2011 р. Проте 

доповнити цю інформацію можна за допомогою субіндексу “Нерегулярні 

платежі та хабарі” Індексу глобальної конкурентоспроможності. Позиція кожної 

країни в рейтингу визначається внаслідок усереднення значень п’яти складових 

(отриманих через відповідь на запитання: у вашій країні, наскільки поширеною 

для фірм є здійснення неоплачених додаткових платежів або хабарів, пов’язаних 

з (а) імпортом та експортом; (b) комунальні послуги; (c) щорічні податкові 

платежі; (d) надання державних контрактів та ліцензій; (e) отримання 

сприятливих судових рішень?). У кожному випадку відповідь оцінюється за 

шкалою від 1 (дуже часто) до 7 (ніколи не відбувається) [529]. У 2017–2018 рр. 

до топ-20 увійшли Фінляндія, Нова Зеландія, Сінгапур, Ісландія, Данія, Норвегія, 

Австралія, Нідерланди, Велика Британія, Канада та ін. Країни пострадянського 

простору продемонстрували достатньо високу готовність до корупції. У Східній 

Європі, за винятком Естонії, ситуація з корупцією, як правило погіршується у 

східному напрямку (табл. М.2 додатку М). 

Такі дослідження Transparency International про достатньо високу готовність 

отримувати та давати хабарі підтверджують наше припущення про те, що в 

Україні корупція стала звичною соціальною нормою. Про ці ж тенденції свідчать 
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і результати національних соціологічних досліджень. За даними національного 

опитування, проведеного в квітні 2018 р., за останній рік у корупційних угодах 

брали участь усі групи населення (ствердно відповіли близько 25% респондентів 

кожної вікової групи за винятком 60 років і старше, де показник був дещо 

нижчий – 16%) [331]. Значно доповнити інформацію про поширення та 

специфіку корупційних соціальних норм в Україні порівняно з іншими 

державами глобальної економіки дозволяють дані Глобального барометру 

корупції (англ. Global Corruption Barometer – GCB).  

На відміну від CPI, Глобальний барометр корупції передбачає опитування 

пересічних громадян про їх суб’єктивну оцінку рівня корупції в країні. 

Відповідно до методики цього міжнародного індексу респонденти оцінюють 

державні інститути за шкалою від 1 до 5, де 1 – діяльність інституту є вільною 

від корупції, 5 – повністю корумпованою [529]. За результатами Глобального 

барометру корупції 2017 р. кожен третій був упевнений, що корупція є ключовою 

проблемою їх національної економіки (57% респондентів переконані в 

корумпованості державних інститутів своєї країни) та кожен четвертий з 

опитаних давав хабара державним чиновникам за останні дванадцять місяців 

(табл. М.3 додатку М). Як бачимо, хабарництво є дуже поширеним інститутом у 

світі. У середньому кожне шосте домогосподарство регіону Європи та 

Центральної Азії платило хабарі за доступ до державних послуг. Незважаючи на 

те, що частина домогосподарств країн-член ЄС теж вдалася до хабарів під час 

контакту з державними службами, проте ставки т. зв. корупційного податку були 

значно вищими на схід. Найвищі показники були зафіксовані в Таджикистані 

(50%), Молдові (42%), Азербайджані, Киргизстані та Україні (по 38%) [492]. 

Найбільш корумпованими респонденти вважають поліцію та виборні 

посади. На рисунку М.1 додатку М наведено усереднені дані про рівень корупції 

в діяльності різних державних інститутів у світі. Якщо респонденти більш 

розвинених країн (Австралії, Великої Британії, Канади, Естонії, Фінляндії, 

Франції, Швейцарії, Японії) стверджували, що найвищий рівень корупції 

характерний для політичних партій, то найбільш корумпованою сферою українці 
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назвали судову систему. Подібну точку зору також висловили економічні агенти 

Азербайджану, Афганістану, Алжиру, Вірменії, Киргизстану та ін. Типовою в 

Україні є “побутова” корупція, що свідчить про значне поширення цієї норми в 

суспільстві. Це відповідає умовам т. зв. конкурентного хабарництва. У 

таблиці 2.8 наведені типи корумпованих систем за С. Роуз-Аккерман залежно від 

кількості учасників корупційних угод.  

Таблиця 2.8 

Типи корумпованих систем за С. Роуз-Аккерман 

Отримувачі хабарів 
Кількість давачів хабарів 

Велика Незначна 

У вищих ешелонах 

влади 
Клептократія Двостороння монополія 

На нижчих ешелонах 

влади 

Конкурентне 

хабарництво 
Мафіозна держава 

Джерело: [306]. 

 

Відповідно до результатів досліджень С. Роуз-Аккерман корупція може 

набувати форм клептократії, двосторонньої монополії, мафіозної держави та 

конкурентного хабарництва [306]. Останнє має місце, коли чиновники нижчої 

ланки взаємодіють з широким колом громадян. На нашу думку, в Україні набули 

поширення дві з них – клептократія та конкурентне хабарництво, які органічно 

переплетені одна з одною. С. Роуз-Аккерман зазначає, що його 

фундаментальною проблемою є можливість розкручування спіралі корупції з 

нижчого на вищий рівень. Це і є спосіб розширення мережі хабарництва, коли 

приклад корупційних дій окремих чиновників залучає все більшу кількість 

державних службовців у порочне коло корупції. На думку С. Роуз-Аккерман, 

зупинити таке розширення корупційної мережі неможливо без сильної 

політичної волі, що, власне, дуже актуально для України, оскільки тут набула 

поширення розгалужена та “високорівнева” корупція. Остання відповідає 

умовам клептократії, тоді як  відомий експерт з досліджень економічної політики 

в Східній Європі А. Аслунд стверджує, що вона тут стала епіцентром виникнення 

кланової економіки. 
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Поняття “клан” в українській науковій літературі трактується дещо інакше, 

ніж у традиційних західних економічних, політологічних та соціологічних 

підходах, у яких основною ознакою клановості називають родинні та/або етнічні 

зв’язки, що згуртовують групу. В Україні це поняття частіше асоціюють із 

закритістю групи, напівконспіративним характером мережі, корпоративною, 

часто антисуспільною орієнтацією її членів на підтримку “патронів” [279, с. 117]. 

У подібному ключі розглядають і поняття “олігархія” та “олігархічні мережі”, 

специфічними ознаками яких називають: закритість або напівзакритість для 

“чужих”, доступ до закритої інформації, психологію вищості тощо [279, с. 118]. 

Створення таких кланових, олігархічних груп теж є проявом деформації 

інституту соціального капіталу. 

Б. Гаврилишин стверджував, що становлення олігархічних мереж в Україні 

розпочалося від часу здобуття Україною незалежності. Стара номенклатура 

залишила за собою право контролю за функціонуванням держави, тоді як 

відтермінована економічна лібералізація надавала їм достатньо часу для 

перегрупування та створення сприятливих умов для накопичення капіталу в 

нових приватних підприємствах [44, с. 252]. В окремих випадках вони 

накопичували капітал завдяки “прихватизації”, описаної А. Аслундом [3]. 

Інституційною передумовою формування нових ринкових еліт, на думку 

Н. Супрун, стала асиметрія інформації, яка виявила свої негативні наслідки ще 

на рівні становлення ринкового середовища в ході приватизації державного 

майна. “Відсутність чітко формалізованих правил проведення приватизаційного 

процесу, внормованого в законодавстві, створила умови для фактичного 

привласнення об’єктів державного майна за рахунок отримання специфічного 

інформаційного ресурсу та використання непрозорих та не завжди легітимних 

схем приватизації”. Використовуючи інсайдерську інформацію та політичні 

зв’язки, “керівники державних підприємств стали власниками значних пакетів 

акцій через використання таких схем, як викуп акцій за рахунок державного 

кредиту, скупку акцій працівників, або використовуючи інші (у тому числі 
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шахрайські) схеми”, що унеможливило формування прозорих умов гри та 

створення ефективної економічної системи [328, с. 205]. 

Асиметрія інформації і надалі ускладнює розвиток конкурентного ринку, 

оскільки керівники державних установ, володіючи доступом до ресурсів, 

розподіляють блага серед родичів, фаворитів і прибічників [31, с. 23]. Унаслідок 

цього у вищих ешелонах влади набув поширення непотизм або корупційний 

фаворитизм – зловживання родинними зв’язками та знайомствами (що формує 

сталий конфлікт інтересів і порушує суспільну рівновагу). Це ж підтверджується 

показником “Фаворитизм прийняття державних рішень” субіндексу Індексу 

глобальної конкурентоспроможності. У 2017–2018 рр. Україна перебувала на 

рівні з Чад, Мозамбіком, Гватемалою, Гондурасом та посіла 111 місце серед 

137 країн [474], що свідчить про значний вплив економічних інтересів окремих 

індивідів та груп на визначення цілей та напрямів економічних реформ.  

Водночас така ситуація спричиняє “закритість” груп, що мають виключний 

доступ до ресурсів. Завдяки закритому характеру мереж олігархічної еліти 

вдалося виробити законні, на перший погляд, способи “переписування” грошей 

та активів на власну користь, що завдало значних економічних і суспільних 

витрат для національної економіки.  Так, станом на 2018 р. Фонд Разумкова 

констатував, що концентрація статків українських “олігархів” є надмірною. 

Якщо статки 10 найзаможніших сімей Польщі складають близько 3%, то в 

Україні – 13% ВВП [348]. Завдяки створенню олігархічних мереж їх учасникам 

часто вдається утримати контроль над економічними ресурсами бізнесу, проте 

це має негативний вплив на економічний добробут більш широких верств 

населення. 

Водночас деструктивним з точки зору розвитку соціального капіталу є 

постійне зростання політичного впливу кланових груп, що, зокрема, знайшло 

відображення у скуповуванні або створенні олігархами політичних партій. Якщо 

представництво економічних, соціальних і політичних інтересів суспільства буде 

повністю підконтрольне олігархам, це матиме значні негативні наслідки для 

економічного розвитку країни. Так, після парламентських виборів 1998 р. 
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присутність фінансово-економічної олігархії значно посилилася: з 111 депутатів-

позапартійників близько сотні були представниками українського капіталу [279, 

с. 119]. З часом їхня участь у політичних органах влади лише зростала, що 

посилило масштаб негативного впливу мережевого ефекту закритих 

олігархічних груп на інших економічних суб’єктів та економіку загалом.  

Згідно з дослідженням аналітика Світового банку М. Джонсона [531] 

формування на початкових етапах розвитку ринкової системи в Україні 

суспільної моделі “Олігархи та клани”, а в період 2010–2013 рр. – моделі 

“Офіційний магнат” відбулося “завдяки” слабкості громадських, економічних 

інститутів та недостатньому рівню розвитку інституту відкритого соціального 

капіталу, що стало істотним бар’єром суспільного та економічного розвитку. На 

думку М. Джонсона, країни з синдромом корупції “Олігархи і клани” повинні 

насамперед реформувати систему правоохоронних органів, судову систему та 

посилити захист прав власності. Проте, на нашу думку, таких заходів є 

недостатньо для подолання корупції чи розбудови економічно ефективного 

інституту соціального капіталу, оскільки більшість із них підтримується 

стійкими соціальними нормами в українському суспільстві. Для їх викорінення 

необхідна сильна політична воля, дефіцит якої постійно відзначають 

представники МВФ, урядових структур ЄС, Transparency International та 

громадська готовність до змін. Позитивну роль у цьому також можуть зіграти 

ЗМІ та висвітлення корупційних скандалів. Останні “знімають маски з обличчя” 

агентів, які роблять їх безособовими; скандали зводять звинувачення до 

особистого рівня, що намагаються уникнути корумповані актори.  

Водночас глобальні звіти Transparency International останніх років фіксують 

наростання невдоволення населення тим, як уряди вирішують проблеми корупції 

в їхніх країнах. Більша половина респондентів переконана в тому, що 

національні уряди представлені групами, які діють у власних інтересах, а не в 

інтересах нації. Уряди України (86%), Молдови (84%), Боснії та Герцеговини 

(82%) та Іспанії (80%) були оцінені найгіршими з боку своїх громадян серед 

країн Європи та Центральної Азії [484]. Проте важливим суспільним трендом 
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стало те, що більше половини молодих людей переконані в тому, що вони здатні 

змінити ситуацію: готовність боротьби з корупцією виразили 58% осіб у віці до 

24 років і 50% – до 55 років [484]. Згідно з соціологічним опитуванням у квітні 

2018 р. 55 % опитаних в Україні теж погодилися, що корупція заважає соціально-

економічному розвитку. Проте, як видно з рис. М.2 додатку М, майже 40% 

визнають, що це соціальна норма, без якої вже не може існувати суспільство. 

Останнім часом в Україні антикорупційна активність дещо знизилася 

(табл. 2.9). Якщо в 2013 р. 21–40% ствердно відповіли на питання про те, чи 

можуть пересічні громадяни протидіяти корупції, то в 2017 р. цей показник 

знизився до 14% [484].  

Таблиця 2.9 

Топ-5 країн-лідерів і аутсайдерів щодо відчуття змінити ситуацію з 

корупцією 

Країни, де найменше населення 

відчуває можливість впливу на 

рівень корупції 

Країни, де найбільше населення 

відчуває можливість впливу на 

рівень корупції 

Білорусь 10 % Бразилія 83 % 

Чеська Республіка 12% Гренландія 83% 

Україна  14% Коста Ріка 82% 

Угорщина 14% Парагвай 82% 

Словаччина 18% Португалія 82% 

Джерело: [493]. 

Крім того, в Україні відрізняється ставлення до використання корупційних 

норм державними службовцями та пересічними громадянами. Українці 

вимагають важкої міри покарання за корупцію серед представників центральної, 

місцевої влади (83% і 75% опитаних відповідно), тоді як у випадку корупції в 

освіті та медицині такі вимоги є значно меншими (лише 44%) [331]. Це свідчить 

про існування подвійних стандартів і спроби виправдання застосування такої 

соціальної норми в побуті. 
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Отже, інститут соціального капіталу може зазнавати деформації, унаслідок 

чого генерується стійка система негативних зовнішніх ефектів. В Україні 

надмірна централізація, макроекономічні дисбаланси та стрімкі трансформації 

соціально-економічних процесів зумовили зниження рівня загальної довіри, 

девальвацію формальних мереж та вкорінення неефективних з економічної 

точки зору соціальних цінностей і норм, а саме патерналізму, фрірайдерства, 

непотизму, нігілізму, хабарництва, які через обмеження доступу до ресурсів, 

ринкових можливостей обумовили руйнування інституту соціального капіталу 

та зменшення його економічної віддачі в національній економіці.  
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

 

1) За допомогою PEST-аналізу класифіковано детермінанти, які 

обумовлюють специфіку формування економічно ефективного інституту 

соціального капіталу в глобальній і національній економіках. 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.  

2) Застосування компаративного аналізу для дослідження сучасного стану 

та динаміки розвитку складових інституту соціального капіталу в глобальній і 

національній економіках дозволило встановити, 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. На підставі 

аналізу даних Всесвітнього дослідження цінностей, Інституту Ґеллапа, 

Барометра довіри Едельмана, низки міжнародних індексів, а також національних 

досліджень в Україні було виявлено: високий потенціал закритого 

горизонтального соціального капіталу, низький та середній рівні інституційної 
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та міжособистісної довіри, низький рівень залучення українців до формальних 

мереж, поширення непродуктивних, з економічної точки зору, соціальних норм 

і цінностей, що свідчить про недостатньо високий рівень розвитку економічно 

ефективного інституту соціального капіталу. 

3) Розкрито економічний зміст деформації інституту соціального капіталу, 

що виникає в умовах недостатнього соціального контролю, унаслідок чого 

учасники мереж виявляють рентоорієнтовану поведінку, отримують клубні 

блага за рахунок інших (що є неефективним за Парето) та генерується стійка 

система негативних екстерналій. У процесі дослідження було виявлено 

детермінанти деформації соціального капіталу в національній економіці, що є 

наслідком попередньої траєкторії розвитку і призводить до перетворення 

соціального капіталу на переважно екстрактивний інститут, стрімке поширення 

патерналізму, фрірайдерства, непотизму, нігілізму, корупції, сепаратизму, що в 

підсумку знижує ефективність соціально-економічного розвитку й спричиняє 

зростання трансакційних витрат, пригнічення інновацій, асиметричний і 

несправедливий доступ до ресурсів та ринкових можливостей. національна 

специфіка деформації інституту соціального капіталу полягає в поширенні таких 

нетипових для західної культури соціальних норм як: непотизм, фрірайдерство 

та низове хабарництво. 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, унеможливлюють доступ до інформації та ринкових можливостей 

широкому колу економічних агентів. 

Основні положення цього розділу викладені в публікаціях автора [128, 96, 

97, 102, 103, 104, 106, 107, 116, 130, 137]. 
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РОЗДІЛ 3 

ЗМІНА РОЛІ ТА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ФОРМ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ІНСТИТУТУ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕРЕЖЕВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

3.1. Формування нової якості інституту соціального капіталу в умовах 

інформаційно-мережевої економіки 

 

Для характеристики сучасного глобального інституційного середовища 

часто використовують термін VUKA (англ. Volatility – волантильний, мінливий; 

Uncertainty – невизначений; Complexity – складний; Ambiguity – аморфний, 

неоднозначний). Однією з причин цього явища є стрімкі революційні зрушення 

в технологічній сфері, пов’язані з удосконаленням існуючих, а також появою 

“підривних” технологій [200] (якісно нових, які зумовлюють докорінну 

трансформацію традиційних сфер виробництва) та їх експонентним поширенням 

в господарській діяльності. Пришвидшення темпів науково-технологічного 

прогресу особливо помітне в ХХІ ст. порівняно зі швидкістю розповсюдження 

нових технологій у ХХ ст. Якщо на освоєння електрики людству знадобилися 

десятиліття, то поширення смартфонів відбулося за кілька років.  

Такі технологічні зрушення були започатковані в 1970-х роках завдяки появі 

комп’ютера, а згодом – Інтернету. Дж. Ліклідер, який уперше створив 

комп’ютерну мережу для Міністерства оборони США, передбачав, що в 

майбутньому її використовуватимуть задля створення спільнот [368, с. 85]. 

Водночас, за задумом розробників, Інтернет – це “децентралізоване органічне 

зростання ідей, технології і суспільства” [16, с. 10], тобто розгалужена мережева 

структура з горизонтальними зв’язками на засадах рівноправності та свободи, 

яка згодом для багатьох стала зразком побудови егалітарного суспільства.  

Інтернет був створений як засіб вільної комунікації. На локальному рівні це 

означало, що за допомогою інтернет-технологій економічні агенти почали 

обмінюватися між собою інформацією, проте в ширшому сенсі були закладені 
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підвалини для спрощення доступу до інформації незалежно від місця 

розташування й соціально-економічного профілю користувачів та відкрилися 

нові економічні можливості для всіх економічних агентів, що, зокрема, 

спростило доступ до інформації як до економічного ресурсу. Водночас 

диверсифікація форм соціальної та економічної взаємодії, задоволення значного 

кола потреб приватного сектору в рамках віртуального простору стимулювали 

подальше розширення мереж і зростання їхньої ролі в економічних процесах. Це 

й ознаменувало становлення нового типу суспільства та економіки – мережевого 

суспільства та інформаційно-мережевої економіки.  

У рамках інформаційно-мережевої економіки основним продуктом стає 

інформація, яка швидко поширюється мережею. Унаслідок цього 

спостерігається демократизація доступу до інформації та зміна відносин 

власності, пов’язаних із нею. Останню особливість відзначають А. Гриценко та 

Є. Песоцька, стверджуючи, що інформація стає всезагальною власністю, а 

відповідно кожен індивід є її власником, тому “індивідуальна і всезагальна 

(суспільна) власність у цьому разі діалектично збігаються”, що є неможливим у 

випадку з матеріальними благами [62, с. 6; 60, с. 5–20]. Інформацію при цьому 

розглядають як мережеве благо, корисність якого виявляється виключно через 

мережеві зв’язки [62, с. 7]. Від обміну мережевим благом виграють обидні 

сторони трансакції. Крім того, участь економічних агентів у мережах дозволяє 

отримати їм значні переваги: для домогосподарств – швидке одержання 

необхідної інформації, більший економічний вибір товарів і послуг, розширення 

можливостей працевлаштування тощо; для бізнесу – конкурентні переваги через 

скорочення трансакційних витрат, пов’язаних насамперед із пошуком інформації 

та контролем, економію на масштабі, зміну структури витрат у зв’язку з тим, що 

граничні витрати поширення інформації наближаються до нуля, а використання 

ресурсів спільнот дозволяє скоротити постійні витрати виробництва тощо.  

Стрімке поширення Інтернету стало каталізатором створення мережевого 

суспільства та інформаційно-мережевої економіки. До початку 1990-х років 

кількість інтернет-користувачів в світі не перевищувала 10 млн осіб, тоді як 
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наприкінці ХХ ст. їх чисельність почала стрімко зростати. За даними Світового 

банку станом на 2016 р. кількість користувачів Інтернету вже сягала 3,2, а на 

кінець 2018 р. – 4 млрд осіб [565, 654]. Упродовж перших трьох кварталів 2019 р. 

кількість підключених до Інтернету осіб зросла на 5,3% порівняно з попереднім 

роком, і на сьогодні рівень проникнення Інтернету у світі становить 53,6% [251]. 

Відповідно до звіту Global Digital щорічно кількість користувачів Інтернету 

зростає приблизно на 20% [494]; вони створюють, обмінюються та поширюють 

інформацію. Унаслідок цього одночасно знижується рівень асиметрії інформації 

в суспільстві та зростає потреба у її фільтрації. Водночас цінність Інтернету як 

мережевого блага зростає для кожного з учасників тим швидше, чим більше 

економічних агентів його використовують, тому стрімке збільшення кількості 

користувачів підвищує економічну та соціальну цінність інтернет-технологій. 

Проте в Україні, яка тривалий час входила до складу СРСР, що здійснював 

централізований контроль за інформаційними потоками, поява Інтернету 

відбулася значно пізніше. Крім того, тут він поширювався дещо повільніше, ніж 

у розвинених країнах Північної Америки та Західної Європи. У 1997 р. лише 1% 

дорослого населення України був користувачем Інтернету [78]. Через десять 

років по тому 90% українського населення знову констатували відсутність 

доступу до всесвітньої мережі [53]. 

На початку ХХІ ст. за показником проникнення Інтернету Україна суттєво 

відстала від багатьох країн пострадянського простору. Станом на 2006 р. в 

Україні 92,8% населення не мало доступу до Інтернету, тоді як цей показник у 

Польщі сягав 69,6%, Словаччині – 64,9%, Угорщині – 64,1%, Чеській Республіці 

– 62% [53] тощо.  

Більша частина українського населення відзначала дві основні перешкоди 

для використання всесвітньої мережі в повсякденному житті: відсутність 

відповідних знань, навичок та технічних можливостей [78]. Лише 15% населення 

були переконані, що “в Інтернеті немає нічого цікавого”. А отже, Інтернет як нове 

інституційне середовище для спілкування, розвитку та реалізації бізнес-проєктів 

ще на початку ХХІ ст. зацікавив більшу частину населення України. Як видно з 
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рис. 3.1, від самого початку основна мета використання українцями Інтернету 

полягала в забезпеченні міжособистісної, а не ділової комунікації. 

Рис. 3.1. Мета використання Інтернету в Україні 

Джерело: [78].  

Упродовж 2002–2010 рр. відбувалося повільне зростання кількості інтернет-

користувачів з темпом від 1% до 6% [78]. Проте в 2011 р. кількість залучених 

учасників стрімко зросла на 11% (з 32% у березні 2011 р. до 43% у лютому 2012 р. 

[78]), причому збільшення інтернет-аудиторії спостережено в усіх вікових 

групах, за винятком осіб понад 70 років. У такий спосіб темп приросту 

користувачів Інтернету в Україні лише впродовж 2011–2012 рр. склав рекордні 

34%. У 2013 р. темп приросту інтернет-аудиторії в Україні дещо сповільнився 

(до 16%) і в підсумку рівень проникнення Інтернету сягнув 50%. Такий показник 

поширення Інтернету в національній економіці порівняно з багатьма іншими 

країнами залишався невисоким. Наприклад, рівень проникнення Інтернету в 

США на рівні 56% був характерний для населення віком понад 65 років, тоді як 
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серед усього дорослого населення він становив 85% [75]. В Україні наступний 

прорив відбувся після 2014 р. (рис. 3.2). 

Рис. 3.2. Динаміка проникнення Інтернету в Україні 

Джерело: [76].  

 

На рис. 3.2 відображено, що в 2016–2017 рр. в Україні вже 62%, а в 2018 р. 

– 64% дорослого населення вільно використовували Інтернет, причому темпи 

його поширення виявилися стрімкішими, ніж прогнозували експерти. Водночас 

з 2014 р. відбулося стрибкоподібне зростання використання всесвітньої мережі 

всіма віковими групами. 

Як видно з рис. 3.3, на сьогодні майже вся молодь активно послуговується 

Інтернетом та мобільними додатками. Суттєвий прорив у користуванні 

новітніми інформаційними технологіями також характерно для груп осіб віком 

30–60 років, що свідчить про широке залучення українського населення у 

всесвітню мережу. 
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Рис. 3.3. Частка користувачів Інтернету серед різних вікових груп 

Джерело: [76].  

 

Крім того, впродовж останніх років згладилася нерівномірність поширення 

Інтернету в населених пунктах різної величини та місцерозташування: його 

рівень проникнення в обласних центрах та невеликих населених пунктах уже 

майже не відрізняється. На сьогодні значно відстає в проникненні Інтернету 

лише сільська місцевість, що передовсім пов’язано з технічними причинами.  

Подальшому розвитку інформаційно-мережевої економіки та передумовою 

для її цифровізації в Україні сприяло поширення смартфонів та інших мобільних 

пристроїв. У 2009 р. відомий дослідник Т. О’Рейлі констатував, що “революція 

смартфонів перемістила мережу з робочих столів у кишені” [572], проте в 

Україні цифровізація робочого процесу та ділових комунікацій триває з певним 

відставанням від світових трендів. 
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Станом на кінець 2013 р. лише 1% українського населення використовувало 

смартфон, планшет і власний комп’ютер чи ноутбук, тоді як 43% не мали 

жодного з цих пристроїв (рис. 3.4). Як і раніше, простежується лінійна обернена 

залежність між віком та використанням Інтернету й мобільних пристроїв: чим 

молодший вік, тим вище проникнення Інтернету та використання застосунків. 

Рис. 3.4. Співвідношення між користувачами мобільного, стаціонарного 

зв’язку та Інтернету в 2013 р. 

Джерело: [295].  

 

За останні п’ять-шість років ситуація змінилася докорінно. Уже на початок 

січня 2019 р. кількість абонентів бездротового доступу в Інтернет зросла до 

20 млн осіб [183], а мобільний зв’язок відчутно замінив стаціонарний (на початку 

2014 р. користувачами мобільного були 88%, тоді як у 2018 р. – 93% українців 

[159]). На сьогодні майже половина населення України – постійні користувачі 

смартфонів, що в п’ять разів більше порівняно з 2013 р. Відповідно до 

дослідження “Smart Ukrainians 2018” упродовж 2013–2018 рр. кількість 

власників смартфонів зросла з 9% до 45% [592]. За даними міжнародної 

дослідницької компанії Newzoo Україна входить до топ-50 країн за кількістю 

користувачів смартфонів у світі [633], що наближає Україну до європейських 

країн, хоча така частка користувачів смартфонів у них була ще два-три роки 

тому. Для прикладу: поширення смартфонів у Польщі сягає 61%, а Румунії – 53% 
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[592]. Мобільний інтернет у розрізі регіонів найбільш активно використовують 

у Києві та Київській області (додаток Н, рис. Н.1). Проте і в інших областях його 

застосування з мобільних пристроїв витіснило стаціонарні комп’ютери, що 

дозволяє стверджувати про часткове подолання регіонального цифрового 

розриву в Україні та наявність схожих економічних можливостей у віртуальному 

просторі для населення й бізнесу незалежно від місця розташування. 

Важливе значення для появи нових економічних можливостей, пов’язаних 

із трансформацією інституту соціального капіталу під впливом інформатизації 

економіки, мало також запровадження в Інтернеті технології web 2.0 (вперше цей 

термін був використаний Т. О’Рейлі в 2005 р. [571]), яка серед іншого передбачає 

організацію у віртуальному просторі інтернет-спільнот та зростання ролі їх 

учасників у створенні та обміні інформацією. Наслідком впровадження та 

соціалізації web 2.0 стало поширення wiki-сайтів, де користувачі беруть активну 

участь у колективному створенні та редагуванні контенту (на зразок Вікіпедії), а 

також ведення блогів, мережевих щоденників, створенні груп у соціальних 

мережах тощо. Водночас активне залучення користувачів зумовлює виникнення 

мережевого ефекту, що дозволило Т. О’Рейлі констатувати, що “мережа дедалі 

більше стає окремим світом” [571]. Завдяки технології web 2.0 споживачі 

втрачають статус пасивних користувачів інформаційного продукту, оскільки 

стають активними співтворцями та учасниками виробничого процесу. Унаслідок 

цього змінюється природа пропозиції як товарів і послуг, так і робочої сили. Вона 

розкриває нереалізований потенціал і використовує можливості груп, які, як 

правило, до цього часу були лише джерелом попиту. Водночас почала 

розмиватися межа між виробниками й споживачами креативного продукту. 

Полегшений доступ до хмарних сервісів, безкоштовного програмного 

забезпечення, які в інформаційно-мережевій економіці відіграють роль засобів 

виробництва, що наділені характеристикою сумісно-роздільного використання 

[170], надав людям можливості, які тривалий час вважалися доступними лише 

виробничим компаніям. Унаслідок цього руйнується традиційний конкурентний 

ландшафт, завдяки чому нові бізнес-моделі з’являються на ринку.  
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У зв’язку з поширенням Інтернету, мобільних застосунків та технології 

web 2.0 зросла роль нової форми реалізації інституту соціального капіталу – 

віртуальних соціальних мереж [105]. Ще на початку ХХІ ст. науковці 

прогнозували експонентне зростання кількості віртуальних спільнот. І. Томлін 

очікував появи нескінченної кількості форм федерацій між людьми, для яких 

неважливі відмінності в релігії чи культурі, що життєво необхідні для виживання 

планети [631, с. 55]. За словами розробника Інтернету Т. Бернерс-Лі, основна 

мета створення всесвітньої мережі та інтернет-спільнот – “допомогти людям 

взаємодіяти та працювати разом” [16, с. 107]. Пришвидшення темпу життя, 

зменшення обсягу вільного часу та соціальна потреба в спілкуванні в умовах 

розвитку інформаційних технологій підштовхнули економічних агентів до участі 

в організованих віртуальних соціальних мережах – Facebook, Twitter, Instagram, 

які створили зручне інституційне середовище не лише для особистого 

спілкування, а й для соціально-економічної взаємодії та організації комерційних 

спільнот. Доступ до соціальних мереж залишається найбільш поширеною 

причиною застосування Інтернету в Україні: для участі в соціальних мережах 

(65% користувачів), завантаження музики та фільмів (43%), використання 

електронної пошти (45%), пошуку інформації про товари (42%) [295].  

До активізації участі громадян України в соціальних мережах підштовхнули 

також низький рівень інституційної довіри до державних органів влади, зумисно 

створювана групами впливу асиметрія інформації та макроекономічні 

дисбаланси в національній економіці. На противагу реальному соціуму 

віртуальні соціальні мережі є формою егалітарного суспільства. Для входу в цю 

мережу не існує бар’єрів, а тому їх ключовими ознаками є меритократичність та 

рівність, яких прагнуть українці та молодь зокрема. Належність до інтернет-

спільнот передбачає, що кожен економічний агент перебуває на рівні з усіма та 

має однакові економічні можливості. Зростання аудиторії соціальних мереж 

підтверджує цінність для українців горизонтальних зв’язків.  

На сьогодні Інтернет і віртуальні соціальні мережі стали противагою 

“закритим системам” [146]. Їхній феномен полягає в тому, що вони створюють 
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можливість згуртування великої кількості незнайомих між собою осіб, які 

відрізняються за віком, місцерозташуванням, фахом, освітніми 

характеристиками тощо. Однак спільним у них є соціальна, економічна проблема 

чи спільний інтерес. Водночас розвиток соціальних мереж (т. зв. інтернет-

ком’юніті) усуває перешкоди для географічної, соціальної та професійної 

мобільності економічних агентів.  

Разом з тим соціальні мережі, створені в Інтернеті, мають свої особливості: 

1) вони динамічні: постійно змінюється кількість їх учасників; 2) члени мережі 

або групи згуртовуються навколо спільних інтересів; 3) сприяють поширенню 

рівності, але водночас – опортуністичної поведінки (зокрема обману, підозр і 

маніпуляцій); 4) потребують організації, що пояснює популярність бізнес-

моделей Facebook, YouTube, Instagram тощо. Водночас у таких мережах 

соціально-економічна поведінка економічних індивідів стає більш залежною 

одне від одного – спрацьовує ефект приєднання до більшості. Такий “цифровий 

натовп” легше використати для поширення інформації серед населення, навіть 

якщо вона й хибна.  

Як видно з рис. 3.5, серед громадян України останнім часом найбільш 

поширеними віртуальними соціальними мережами є Facebook, YouTube, 

Instagram. Через державну заборону популярність російських соціальних мереж 

серед українців скоротилася в три-п’ять разів.  
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Рис. 3.5. Динаміка користувачів найбільших віртуальних соціальних мереж 

в Україні 

Джерело: побудовано за даними [260]. 

 

Водночас використання соціальних мереж суттєво залежить від віку 

користувача [82]: у віртуальний простір переважно залучені молодь та особи 

віком до 60 років, тоді як більшість осіб пенсійного віку в цьому контексті 

соціально ізольовані.  

Найбільш поширеною соціальною мережею в Україні є Facebook. Тут кожен 

користувач створює онлайн-профіль і формує мережу т. зв. друзів та 

послідовників, які взаємодіють один із одним, об’єднуються для досягнення 

спільної цілі, надають соціальну допомогу, поширюють інформацію тощо. 

Станом на початок 2019 р. інтернет-аудиторія Facebook в Україні нараховувала 

вже 13 млн осіб (рис. 3.6) [471]. За цим показником Україна все більше 

віддаляється від Російської Федерації та наближається до Німеччини й Польщі. 

Загалом за темпом зростання величини аудиторії мережі Facebook Україна 

посіла третє місце у світі, поступившись лише Індії та Філіппінам [471]. Цьому 
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серед іншого також сприяло блокування російських соціальних мереж 

“ВКонтакте” та “Однокласники” з травня 2017 р. 

Рис. 3.6. Динаміка зміни кількості користувачів Facebook після 2014 р. 

Джерело: [471].  

 

Найбільше проникнення цієї соціальної мережі в Києві й обласних центрах 

Західної України: Івано-Франківську, Львові, Тернополі, Ужгороді, Чернівцях.  

Сьогодні майже всі мобільні оператори (зокрема Київстар, Vodafone, 

Lifecell) забезпечують безкоштовний доступ зі смартфонів до соціальних мереж, 

що спрощує охоплення ними більшої частини українського населення.  

Можливості створення віртуальних груп зі спільними інтересами також 

відкрили месенджери: Viber, Telegram, WhatsApp та інші.  

На рис. 3.7 видно, що в Україні особливого поширення набули Viber, 

Facebook, Messenger та Skype. Останнім часом зростає значення Telegram. 
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Рис. 3.7. Частка українського населення, яке використовує месенджери 

Джерело: побудовано за даними [592]. 

 

Водночас японський електронний сервіс Viber – один із найбільш 

популярних в Україні, який встановлений на 97% смартфонах українців [232]. 

Він дозволяє не лише здійснювати безкоштовні дзвінки й відправляти 

повідомлення, але й спілкуватися в межах груп. В Україні вже створено кілька 

сотень тисяч груп і їх кількість щоденно збільшується. До недавнього часу Viber-

групи переважно використовували для обговорення та вирішення спільних, як 

правило, побутових проблем у невеликих колективах людей. У такий спосіб вони 

стали інструментом прийняття колективних рішень та збалансування 

економічних інтересів у невеликих групах. Проте з березня 2019 р. у Viber 

з’явилася можливість створювати спільноти чисельністю до 1 млрд осіб, що 

підтверджує популярність та значний нерозкритий потенціал месенджерів у 

веденні соціального діалогу та економічній взаємодії між учасниками інтернет-

спільноти. Крім того, це стимулює розбудову формальних і неформальних 

віртуальних соціальних мереж та розвиток нової якості соціальних мереж як 

субінституту соціального капіталу українців.  

Достатньо стрімке розширення мережі користувачів Інтернету, смартфонів 

та зміна цінностей сучасного покоління дозволили перенести різні види 

соціально-економічної діяльності населення, бізнесу, а згодом – і державного 

сектору у віртуальне середовище Інтернету та ширше застосовувати цифрові 
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технології для задоволення потреб суб’єктів господарювання. Усе це дозволяє 

стверджувати про початок розгортання процесу цифровізації економіки.  

Нині майже 65% українців стверджує, що використовує всесвітню мережу 

декілька разів на день. Це й підтверджує, що Інтернет уже став повсякденною 

практикою для пересічних українців. У 2016 р. лише 24% населення України 

стверджували, що не мають потреби в Інтернеті, тоді як усі інші активно 

використовують його вдома та на роботі (додаток Н, табл. Н.1). Важливим є той 

факт, що все частіше можливості Інтернету використовують в економічних цілях 

(зокрема й для пошуку нових ресурсів та можливостей розвитку), і все рідше для 

т. зв. блукання в мережі. Як видно з табл. Н.1, найчастіше він є інструментом для 

пошуку інформації, навчання, підвищення кваліфікації тощо. Водночас значна 

роль Інтернету для забезпечення комунікації в чатах, в ICQ, соціальних мережах 

та ін. У рамках віртуального простору домогосподарства й бізнес також активно 

беруть участь в електронній торгівлі: 2018 року ринок електронної комерції в 

Україні виріс на третину порівняно з 2017 р. (вартість товарів і послуг, куплених 

онлайн у 2018 р., склала 65 млрд грн) і очікувалося, що в наступні роки його 

приріст становитиме не менше 25% [272]. Одночасно збільшилася частка 

безготівкових розрахунків в Україні: у 2019 р. вони склали майже 50% усіх 

платежів [342]. Крім того, усталився тренд поширення безконтактних платежів 

за допомогою смартфонів та інших NFC-пристроїв.  

Віртуалізації та цифровізації економіки сприяє і той факт, що впродовж 

останнього десятиліття в Україні спостерігалося зростання частки сфери послуг 

у структурі ВВП. Так, ще в 2010 р. експерти Світового банку і Міжнародного 

банку реконструкції та розвитку констатували структурний перехід України до 

сервісної економіки: упродовж 2002–2010 рр. частка сфери послуг зросла з 42% 

до 45% (а за умов врахування й фінансових послуг – 51%) [350] валової доданої 

вартості України. Зростання сфери послуг на фоні трохи вищезазначених трендів 

економічного розвитку посилило суспільний запит на цифровізацію економіки.  

Отже, стрімке поширення Інтернету й використання мобільних застосунків 

еволюційно підвело суспільство до усвідомлення нових економічних 
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можливостей через застосування цифрових технологій. Підтвердженням цього є 

той факт, що Інтернет поступово став важливим інституційним середовищем для 

покупок, ведення підприємницької діяльності, навчання, а також спілкування, 

одержання інформації, пошуку партнерів, кооперації з метою реалізації 

економічних інтересів тощо. Разом з тим виявилося, що існує чимало бар’єрів 

для реалізації економічних можливостей, створених інтернет-технологіями. У 

цьому спостерігається прояв дихотомії Веблена– Ейрса – виникнення протиріччя 

між новими організаційними формами, які з’явилися в інтернет-середовищі, та 

правовими нормами й усталеними правилами захисту прав економічних агентів 

та інфорсменту як механізму державного контролю за виконанням контрактів. 

За даними Індексу цифрової економіки (The Digital Economy and Society 

Index (DESI)), до топ-10 стратегічних трендів у розвитку технологій (більшість 

із них є підривними), які й надалі будуть стрімко розвиватися, належать такі: 

розвиток інтелектуальних (штучний інтелект, машинне навчання, інтелектуальні 

додатки, Інтернет речей), цифрових (блокчейн, цифрові двійники, віртуальна та 

доповнена реальність), мережевих технологій (адаптивна архітектура безпеки, 

платформи цифрових технологій, розподілена архітектура сервісів і додатків, 

месенджери) [450] тощо. З огляду на означені тренди, цифровізація економіки, 

яка передбачає створення розгалуженої мережі баз даних, поширення 

електронно-цифрових пристроїв та налагодження взаємодії між ними у всіх 

сферах життєдіяльності людей, є неминучою.  

На шляху до пришвидшення темпів розвитку цифрової економіки в Україні 

є чимало перешкод, що й підтверджується міжнародними індексами. Відповідно 

до Індексу глобальної конкурентоспроможності 2017–2018 рр. Україна посіла 81 

місце за готовністю до адаптації технологій та інновацій. Незважаючи на значну 

кількість науковців та осіб з вищою освітою, наша країна має посередній рейтинг 

за субіндексом “Інновації” та низькі значення за показником “Технологічна 

готовність”. Згідно з Індексом інноваційного розвитку, представленого 

Bloomberg у 2018 р., Україна знаходилася на 46 місці серед 50 досліджуваних 

країн. Водночас вона потрапила до аутсайдерів за технологічними 
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можливостями (48 місце), хоча зберігає достатньо високе місце за патентною 

активністю тощо. До 2020 р. уряд ставив за мету суттєво піднятися у 

міжнародних рейтингах, які характеризують рівень цифровізації національної 

економіки: на 30 місце за Індексом мережевої готовності (англ. Networked 

Readiness Index), 40-е – Глобальним інноваційним індексом (англ. Global 

Innovation Index), 50-е – Індексом розвитку інформаційно-комунікаційних 

технологій (англ. ICT Development Index), 60-е – Індексом глобальної 

конкурентоспроможності (англ. Global Competitiveness Index) [193]. 

Водночас останнім часом в Україні спостерігається зниження якості та 

швидкості Інтернету, безперебійний і якісний розвиток якого є необхідною 

умовою для поширення цифрових технологій. Згідно з даними галузевого 

консалтингового агентства Cable.co.uk, у 2018 р. швидкість Інтернету в Україні 

дещо знизилася, що підтверджується погіршенням позиції нашої країни у 

відповідному міжнародному рейтингу: за рік Україна “просіла” на чотири 

позиції порівняно з іншими країнами (і зайняла 58 місце серед 200 держав [661]). 

Україна поступилася Молдові, Польщі, Російській Федерації, Сербії та ін. 

Середня швидкість Інтернету, яка була зафіксована агентством в Україні, склала 

11,28 Мбіт/с, тоді як у Російській Федерації – 13,51 Мбіт/с, Молдові – 

13,88 Мбіт/с, а в Сінгапурі – лідера рейтингу – 60,39 Мбіт/с [661]. Водночас у 

національній економіці значно пізніше за інші країни був запроваджений зв’язок 

третього й четвертого покоління. До 2014 р. Україна виявилася ледве не єдиною 

серед розвинутих держав і країн, які розвиваються, у якій не було 3G. Ключовою 

перевагою останнього є швидкість і відповідно можливості для соціально-

економічної взаємодії суб’єктів господарювання. Лише в 2015 р. в Україні 

поширився зв’язок третього, а в 2019 р. – четвертого покоління. Проте якість 

інтернет-зв’язку й досі невтішна. Крім того, Україна значно відстає від інших 

країн світу, де вже активно використовують 5G-зв’язок і розпочали розроблення 

мобільного зв’язку шостого покоління. Незважаючи на це, Інтернет в Україні – 

один із найдешевших у світі, що позитивно впливає на розширення інтернет-

аудиторії. Водночас у жовтні 2019 р. на першому інвестиційному форумі 



219 
 

“RE:think. InvestinUkraine” уряд і найбільші мобільні оператори підписали 

меморандум про покриття всієї території України мобільним зв’язком та 

Інтернетом, що сприятиме “тотальній цифровізації країни”.  

Цифровізація економіки супроводжується збільшенням обсягів інформації, 

відповідно до обсягу ресурсів, які можна використати в господарській 

діяльності. Водночас унаслідок цифровізації мережевої економіки виникає 

мультиплікативний ефект: спрощення доступу до ресурсів (людських, 

фінансових, фізичних, технологічних та ін.) учасників мережі – т. зв. 

краудресурсів – багатократно впливає на збільшення економічної активності 

населення й бізнесу тощо. Проте такі ресурси можуть бути використані в 

господарській діяльності по-різному. З одного боку, вони можуть стати 

ключовими факторами виробництва під час запуску нових бізнес-проєктів, 

розвитку альтернативних форм працевлаштування чи фінансування, а з іншого 

боку, використані для посилення ринкової влади та монополізації виробництва 

тощо. Наприклад, станом на кінець серпня 2019 р. ринкова капіталізація 

Facebook становила 523 млрд дол. США [470], а значні фінансові інвестиції 

дозволяють поглинати потенційних конкурентів на ранніх стадіях (у 2012 р. 

Facebook викупив Instagram за 715 млн дол. США, у 2014 р. WhatsApp – за 

19 млрд дол. США тощо). На зміцнення монопольного становища компанії 

спрямоване й нещодавнє рішення керівництва щодо об’єднання застосунків 

Facebookmessenger, WhatsApp і Instagram. Крім того, компанія Facebook постійно 

використовує дані користувачів для таргетованої реклами. На сьогодні Facebook 

володіє двома п’ятими ринку онлайн-реклами [469].  

Пришвидшення темпів цифровізації економіки також зумовлює зміну 

економічних форм реалізації інституту соціального капіталу. По-перше, це дає 

поштовх для подальшого розвитку глобальної горизонтальної комунікації, 

“горизонтальних” віртуальних спільнот та розбудови соціального капіталу нової 

якості – глобального відкритого соціального капіталу. За допомогою соціальних 

мереж також посилюються інтеграційні процеси: за даними Facebook, щоліта, 

коли європейці під час відпусток подорожують до інших країн Європи, кількість 
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доданих на Facebook “друзів” із інших країн збільшується. Відсоток нових 

“міжнародних дружб” усередині Європи зріс із менше 2% у січні 2009 р. до понад 

4% у серпні 2016 р. [358]. Аналогічні тенденції спостерігаються й в Україні 

(особливо після запровадження безвізового режиму).  

Розвиток інформаційних технологій змінив спосіб економічні форми 

реалізації соціального капіталу. Сьогодні економічні суб’єкти одночасно входять 

до великої кількості соціальних мереж, відповідно отримують доступ до 

більшого обсягу різної інформації, частково вирішуючи проблему її асиметрії. 

Водночас через слабкі зв’язки їх учасників ці соціальні групи та мережі є більш 

крихкими, ніж традиційні форми реалізації соціального капіталу: у них 

достатньо швидко руйнується довіра чи порушуються спільні соціальні норми. 

До того ж більшість трансакцій у соціальних мережах поки що не унормована 

жодними юридичними правилами. За останні п’ять років у глобальній економіці 

відбулося кілька витоків інформації про персональні дані користувачів 

соціальних мереж, що спричинило руйнування загальної довіри. Так, лондонська 

компанія CambridgeAnalytica використала дані 87 млн американських 

користувачів Facebook для таргетованої політичної реклами. Після викриття 

цього Facebook втратив понад 100 млрд дол. США та кілька мільйонів онлайн-

спільноти [611]. Згодом у 2019 р. Google закрила соціальну мережу Google+ 

через витік даних 52,5 млн учасників. З квітня 2019 р. цей сервіс став доступний 

лише для бізнес-користувачів. За даними NewYorkTimes, понад 150 компаній 

отримали пряму вигоду від того, що ці соціальні мережі збирали інформацію про 

своїх користувачів. Таким чином, соціальні мережі стали дуже динамічними, 

унаслідок чого відбуваються й значні зміни в національній економіці.  

Унаслідок цифровізації економіки зазнає змін горизонтальний соціальний 

капітал. Серед економічних агентів все більше зростає довіра до бізнесу та 

горизонтальних структур (наприклад, громадських організацій тощо), що 

підтверджується даними Барометра довіри Едельмана останніх років [461].  

Суттєвих змін зазнають і неформальні субінститути соціального капіталу, 

що зумовлюють трансформацію традиційної економічної поведінки ринкових 
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агентів, яка у випадку “мережевого індивіда” набуває нових економічних 

характеристик. Економічний індивід, як правило, одночасно включений у велику 

кількість мереж, у кожній із яких передбачено різні моделі поведінки [170]. Його 

уподобання визначаються мережевою логікою і часто не є послідовними, що не 

відповідає класичним теоріям споживацької поведінки як складових 

мікроекономіки, які й досі вивчають у вищих навчальних закладах. Крім того, 

через спрощення доступу до інформаційних даних у приватного сектору 

посилюється відчуття власного впливу на економічні та політичні процеси в 

національній економіці. Наприклад, відстежування хештегів у твіттері стало 

інструментом залучення населення до акцій політичного протесту, які позбавили 

Х. Мубарака влади в Єгипті. Під час Революції гідності в Україні соціальні 

мережі застосовували для організації протесту на Майдані. У 2019 р. Telegram 

активно використовували демонстранти в Гонконзі тощо. Про соціальну й 

політичну силу соціальних мереж свідчить і досвід президентської кампанії в 

США 2008 і 2016 роках. У 2008 р. Б. Обама використав соціальні мережі 

Facebook і Twitter для розбудови лояльної інтернет-спільноти та залучення 

фінансових ресурсів для президентської кампанії [358, с. 426]. В американських 

та українських президентських виборах 2016 і 2019 років соціальні мережі теж 

відіграли ключову роль.  

Модернізація інституту соціального капіталу в Україні та світі через 

посилення горизонтальних зв’язків та диверсифікацію економічних форм 

реалізації  відкриває нові економічні можливості перед бізнесом і населенням. 

Наприклад, в Україні майже половина всіх користувачів Інтернету здійснює 

покупки через соціальні мережі (найчастіше – через Facebook чи Instagram). 

Через це бізнес усе більше переміщається в соціальні мережі. Корпорації активно 

використовують механізм соціальних мереж для поширення реклами та 

ефективнішого обслуговування клієнтів. Прикладом цього є Facebook, більша 

частка прибутку якого згенерована через поширення таргетованої реклами. 

Дохід від розміщення бізнес-реклами є також основним джерелом доходів Viber 

[232] в Україні та інших подібних компаній.  
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Крім того, набуває поширення створення підприємницьких мережевих 

структур, що дозволяють використовувати краудтехнології для генерування 

нових або ефективнішого використання наявних ресурсів. Наприклад, в Україні 

така структура характерна для Prom.ua, Bigl.ua, Crafta.ua, Shafa.ua, що є 

найбільшими онлайн-торгівельними сервісами в Україні (у 2017 р. за їх 

допомогою українці здійснили покупки вартістю понад 14,2 млрд грн [91]).  

Водночас завдяки мережевим структурам зростають можливості здійснення 

різних форм соціального контролю за якістю товарів та економічних послуг. За 

даними Comfy.ua вісім із десяти людей в Україні, які купують товар у магазині, 

попередньо шукають інформацію про нього через пошук Google, читають 

огляди, відгуки, характеристики та порівнюють ціни. 

Крім того, важливим чинником розвитку суспільного контролю стає такий 

інструмент як онлайн-репутація. Як приклад, в останні роки низка бізнес-

проєктів була згорнута через втрату підтримки з боку онлайн-спільнот. 

Соціальна мережа Facebook припинила функціонування автономного додатка 

для приватного обміну фотографіями з друзями “Moments” через непопулярність 

серед своїх користувачів. У 2018 р. про своє закриття повідомили Yahoo 

Messenger, який стартував у 1998 р. під назвою YahooPager, та соціальна мережа 

Path, що з’явилася в 2012 р. і давала змогу взаємодіяти з 50–500 “друзями”. 

Поширення Інтернету також дало поштовх для появи інноваційної бізнес-

моделі, що передбачає використання інституту соціального капіталу інтернет-

користувачів. Першопрохідці – CouchSurfing, Facebook, Flickr та ін. Дещо 

пізніше виникли такі мережі: Airbnb, яка є найбільшою готельною компанією у 

світі, хоча не має жодного готельного номера; Uber – найбільший у світі 

постачальник послуг автомобільних перевезень, який, однак, не має власного 

автопарку і не завжди наймає професійних водіїв. На сьогодні сумарна ринкова 

вартість лише Airbnb та Uber становить близько 90 млрд дол. США. 

Вищезазначені стартапи, які в сучасному фінансовому світі через їх значну 

ринкову капіталізацію називають “єдинорогами” (англ. company unicorn), 

заклали початок формуванню нового рівня довіри між незнайомими людьми. 
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Такі компанії творчо руйнують (цілком в дусі ідеї “творчої руйнації” 

Й. Шумпетера) застарілі рутини та стереотипні моделі підприємницької 

поведінки, продукують нові цінності та поширюють нові форми економічної 

взаємодії [115]. Разом з тим розвиток таких компаній може сприяти 

монополізації виробництва та уникнення оподаткування під прикриттям 

соціальної місії їх підприємницької структури. 

Отже, поширення Інтернету та цифровізація економіки суттєво видозмінили 

інституційний ландшафт глобальної та національної економіки. Унаслідок цього 

були створені сприятливі умови для появи нових організаційних форм інституту 

соціального капіталу, серед яких провідна роль належить віртуальним 

соціальним мережам тощо. Водночас формування онлайн-спільнот та їх 

згуртування навколо спільних інтересів (а не під примусом чи за принципом 

близького сусідства, як було раніше) заклали підвалини для появи феномену 

“Інтернету близького знайомства”, розвитку нової якості культури участі, 

трансформацію всіх типів соціального капіталу та створення можливостей для 

розвитку економіки спільного користування.  

 

3.2. Шерінгові форми реалізації соціального капіталу та їх роль у 

трансформації базисних економічних інститутів 

 

Унаслідок поширення інформатизації й віртуалізації економіки 

відбувається зростання та зміна дизайну потреб суб’єктів господарювання. 

Водночас наявні потреби, зважаючи на екологічну ситуацію у світі 

(у серпні 2019 р. ООН оголосила надзвичайний кліматичний стан на планеті, 

спричинений багаторічною безвідповідальною практикою господарювання, 

зокрема й гіпертрофованим споживанням), вони вже не можуть задовольнити 

традиційним способом – через збільшення споживання, що під впливом 

поширення ідей кейнсіанства пропагувалося з другої половини ХХ ст. У зв’язку 

з цим, перебуваючи на грані екологічної катастрофи в умовах перенаселеного 

світу, вважаємо за необхідне виявити та дослідити інноваційні економічні форми 
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соціального капіталу, які стали доступними в умовах інформаційного 

суспільства та передбачають спільне використання ресурсів як відповідь на 

виклики ХХІ ст.   

Зазначимо, що різні економічні форми спільного користування ресурсами 

та споживання існували завжди (наприклад, кооперативи, релігійні братства, 

колгоспи, кібуци, комісійні магазини, магазини секонд-хенду, прокатні пункти, 

комунальні квартири тощо). Проте в доцифрову епоху вони переважно не були 

масштабним суспільним явищем і відповідно не чинили суттєвого впливу на 

економіку. У ХХІ ст. завдяки експонентному розвитку технологій відкрилися 

нові можливості для спільного використання ресурсів та споживання, а 

поштовхом для розвитку економіки спільного користування стала глобальна 

економічна криза, що актуалізувала проблеми економії та необхідність відмови 

від консюмеризму. Крім того, в умовах світової рецесії була підірвана суспільна 

довіра до банківської системи та державних інститутів, що зумовило 

трансформацію системи цінностей економічних агентів і появу нових моделей 

економічної та соціальної співпраці як альтернативи традиційним. Унаслідок 

цього з’явилися нові та відродилися забуті практики спільного використання 

ресурсів і споживання, що через значний масштаб та рівень впливу на економіку 

й суспільство отримали назви кооперативної економіки, економіки шерінгу 

(англ. sharing – обмін), економіки спільного користування чи економіки спільної 

участі. Попри близькість трактувань цих понять, у роботі для уникнення 

різночитань ми послуговуємося терміном “економіка спільного користування 

ресурсами” як найбільш усталеним у сучасній науковій літературі. 

Уперше термін “економіка спільного користування” було представлено в 

праці американських дослідників Р. Ботсман і Р. Роджерса “Що моє – твоє: 

розвиток спільного споживання” в 2010 р. [417], в  якій обґрунтовано положення 

про те, що в ХХІ ст. важливе значення для забезпечення економічного розвитку 

будуть мати не так індивідульне споживання (що ґрунтується на моделі 

абсолютної власності), як масове споживання за допомогою інтернет-спільнот та 

механізмів обміну недовикористаними ресурсами [148]. В умовах 
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пострецесійного відновлення економіки науковці стверджували про 

необхідність відновлення традицій “ділитися товарами й послугами”, адже 

куплені товари їхні власники часто використовують неефективно, в той час, коли 

ці товари мають високу цінність та корисність для інших. Фактично це був 

заклик до повторного застосування товарів та підвищення ефективності 

використання приватних індивідуальних активів, а також доступу до них іншим 

економічним агентам. Відмінною рисою бізнес-моделей економіки спільного 

користування на противагу класичним стало застосування цифрових платформ 

як універсального посередника обміну товарами та послугами між суб’єктами 

господарювання.  

Цифрові платформи – підприємства, які забезпечують вигідну й зручну 

взаємодію між суб’єктами господарювання, створюють відкриту інфраструктуру 

для їхніх учасників та встановлюють правила співпраці, що сприяє розвитку 

організованих ринків. Для цього платформи створюють великі масштабовані 

мережі користувачів та генерують ресурси, доступ до яких можна отримати 

через Інтернет. Основне завдання платформи – створити зв’язки між суб’єктами 

господарювання та сприяти обміну товарами, послугами, стимулюючи 

генерування цінності всіма її учасниками. Для цього вони використовують різні 

програмні продукти, що об’єднують економічних агентів швидше та простіше, 

ніж це було раніше. У рамках платформ є різні типи користувачів – продавці, 

споживачі, – проте їхні функції постійно змінюються: споживач може ставати 

продавцем, продавець – споживачем чи одночасно виконувати обидві функції. У 

такий спосіб ринкові комунікації b2b (бізнес – бізнес), b2c (бізнес – споживач), 

b2a (бізнес – держава) поступово трансформуються у т. зв. пірингові, або модель 

p2p (англ. peer-to-peer, тобто рівний – рівному), що ґрунтуються на засадах 

рівноправності учасників, які взаємодіють між собою без посередництва інших 

агентів. Крім того, такі інтернет-майданчики допомагають узгоджувати смаки й 

уподобання споживачів, перетворювати неліквідний актив у ліквідний та 

проводити трансакції у формі бартеру, безоплатно чи за грошову винагороду. 

Така взаємодія між суб’єктами господарювання за допомогою інтернет-
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технологій створює не лише економічну цінність для кожного з них, а також і 

соціальну, оскільки вона здатна відновити довіру між незнайомими людьми та 

створити соціальні зв’язки, які раніше могли вибудовуватися лише під час 

особистих зустрічей. У 2014 р. “The New York Times”,  найстаріше і третє за 

популярністю в США видання, зарахувало феномен економіки спільного 

користування до топ-10 нових суспільних явищ, які мають значний вплив на 

соціально-економічні процеси у світі. 

Р. Ботсман виділила чотири рушійні сили для розвитку економіки спільної 

участі: 1) глобальна економічна криза, 2) екологічні проблеми, 3) відродження 

довіри до незнайомих людей, 4) поява пірингових соціальних мереж [417]. На 

нашу думку, цей перелік неповний і може бути доповнений такими чинниками, 

як:  

- експонентний розвиток інформаційних технологій, що змінюють форми та 

характер економічного обміну та платіжних систем;  

- збільшення рівня мобільності населення (внаслідок чого цінність засобів 

комунікації часто є вищою за володіння рухомим чи нерухомим майном); 

- зміна соціальних стандартів та цінностей суспільства тощо [128, с. 230–

231]. 

Важливою причиною становлення економіки спільного користування є 

зміна поколінь, а саме поява тих, хто виріс в добу Інтернету, та становлення 

інформаційно-мережевої економіки. Чимало досліджень доводять, що 

представники “міленіалів” (які народилися в часовому проміжку 1980–

2000 років) рідше купують нерухомість та автомобілі, тому їх часто називають 

“поколінням орендарів”: вони більш схильні до користування, ніж володіння 

майном. 

Одними з перших компаній, які почали працювати в рамках моделі 

економіки спільного користування у сфері вторинного обміну, були eBay та 

Craigslist, які ще в 1990-х роках стали інтернет-майданчиками для формування 

бізнес-моделі с2с (англ. “consumer to consumer” – “споживач споживачеві”) на 

відміну від класичних b2b, b2c, b2a. Станом на кінець 2009 р. мережа Craigslist 
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об’єднувала 44 млн економічних агентів із 570 міст світу та створювала 

можливість для обміну речей і оренди приміщення спільно з іншими. Фактично 

такі компанії створили умови для прямого обміну новими та вживаними 

товарами між домогосподарствами, усунувши з процесу обміну інших 

посередників. Одночасно такі інтернет-сервіси сприяли формуванню норм 

економічної поведінки в онлайн-середовищі та довіри до незнайомих людей, 

оскільки трансакції часто мали анонімний характер. 

В Україні такі підприємницькі форми з’явилися лише після 2007–2008 рр. 

[120, 608]. У 2007 р. розпочала свою роботу цифрова платформа Slando, яка в 

2014 р. була перейменована на OLX. Ця глобальна платформа, яка належить 

міжнародній медійній діджитал-компанії Naspers, поширена майже в сорока 

країнах світу, та є однією з найбільших онлайн-платформ для обміну речами в 

Україні. Згідно з дослідженнями компанії Gemius, сайт OLX належить до топ-10 

найпопулярніших ресурсів в Україні, а кожен другий інтернет-користувач 

щонайменше раз на місяць відвідує сторінку сайту [247]. На сьогодні на 

платформі зареєстровано майже 11 млн і щомісячно генерують близько 3 млн 

нових пропозицій (у середньому одне оголошення з’являється щосекунди). 

Трансакції на платформі можуть мати комерційний і некомерційний характер. 

Часто споживачі безкоштовно чи за невисоку плату пропонують одяг, меблі, 

спортивне обладнання та інші речі, що були у вжитку. Попри відсутність 

прямого економічного ефекту для продавця така трансакція створює суттєвий 

ефект економії власних коштів для отримувача безкоштовного товару чи послуги 

та водночас сприяє зменшенню кількості ресурсів, які завдяки шерніговим 

операціям не залучаються в економіку. На сьогодні OLX розширює свою сферу 

діяльності, розміщуючи на платформі й пропозиції працевлаштування [123].  

Значно меншого поширення в Україні отримали цифрові платформи для 

обміну речами на умовах бартеру. Прикладом такої платформи в Україні є 

“Плюшкін” – локальна екологічно орієнтована онлайн-платформа обміну 

товарами та послугами, що розпочала роботу в 2014 р. Щороку сервісом 

“Плюшкін” послуговуються кілька тисяч осіб. Станом на середину 2019 р. на 
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цифровій платформі було зареєстровано близько 10 тис користувачів з України 

та кілька сотень із Казахстану, Російської Федерації та Судану. На сайті 

пропонують близько 30 тис одиниць товарів: від одягу до автомобіля та 

земельної ділянки в Карпатах. За допомогою такого онлайн-сервісу було 

проведено близько 7 тис успішних трансакцій. Нещодавно цифрова платформа 

“Плюшкін” надала можливість обмінюватися й послугами. На сайті розміщені 

пропозиції навчання іноземних мов, шиття одягу, виготовлення хендмейду, 

ремонту транспортних засобів, електричних приборів тощо. Ціною таких послуг 

є отримання користувачем, що формує пропозицію, нових умінь і навичок в 

іншій сфері діяльності.  

Загалом у рамках економіки спільного споживання обмін між 

користувачами зазначених цифрових платформ сприяє продовженню життєвого 

циклу товару, зменшенню відходів у національній економіці [133], що особливо 

актуально, зважаючи на те, що в 2019 р. Україна посіла дев’яте місце серед країн 

із найбільшим обсягом виробленого сміття на одного жителя (10,6 т на людину). 

Крім того, завдяки таким інтернет-ресурсам з’являється нова освітня модель, яка 

дозволяє швидко й якісно підвищити рівень людського капіталу економічних 

агентів, що особливо важливо в умовах сучасної трансформації ринку праці в 

Україні.  

Одночасно з розвитком бартерного обміну речами та послугами зростає 

значення спільних покупок і спільного споживання інформаційних продуктів 

[126]. Наразі чимало підприємств пропонують послуги спільної покупки, під час 

якої кілька споживачів здійснюють колективне замовлення та отримують оптову 

знижку. Цей процес спростило використання месенджерів, що дозволило 

частково усунути асиметрію інформації та зменшити трансакційні витрати у 

сфері комунікації та контролю між учасниками угоди. В Україні економічні 

агенти активно використовують цей сервіс. Прикладом інтернет-майданчика, де 

покупці можуть об’єднуватися, щоб зробити спільне замовлення, є інтернет-

гуртівня книг, канцтоварів BookOpt [178]. Перевагами спільної покупки є нижча 

за роздрібну ціна товарів, згуртування однодумців, зручний сервіс та бонуси від 
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платформи тощо. Економічні агенти також кооперуються задля купівлі 

інформаційного контенту “в складчину” – програм, навчальних курсів, тренінгів 

тощо. Найбільш цінними є т. зв. “авторські складчини”, які передбачають 

спільну покупку в розробника інформаційного продукту. Унаслідок такого 

обміну вигоду отримують усі суб’єкти трансакції. 

Водночас поява можливості копіювати (відцифровувати) інформаційний 

продукт дозволила власникам ділитися придбаним продуктом з іншими 

споживачами з мінімальними граничними витратами та водночас зберігати 

оригінал/копію у власному володінні чи користуванні. Крім того, відбувається 

швидке поширення інформаційного блага в мережі, що генерує позитивні 

зовнішні ефекти для інших користувачів. Це часто використовують цифрові 

платформи у своїх бізнес-моделях. Серед них – створена в 2001 р. компанія 

Stumble Upon, яка стала інтернет-майданчиком для розвитку віртуальних 

спільнот із спільними інтересами. Вона створила сприятливі умови для того, щоб 

економічні агенти могли швидко знайти необхідну інформацію в Інтернеті з 

меншими втратами часу і зусиль та отримати онлайн-пораду від людей із 

подібними інтересами. Як бачимо, внаслідок діяльності таких цифрових 

платформ скорочуються трансакційні витрати суб’єктів господарювання. Про 

особливу цінність такого ресурсу в підприємницькому середовищі свідчить і той 

факт, що в 2007 р. компанія eBay заплатила 75 млн дол. США за отримання прав 

на Stumble Upon.  

За принципом спрощення доступу до інформації за допомогою 

краудтехнологій (тобто масштабування мережі користувачів) працюють і 

торент-платформи. Вони самостійно не генерують контент, а лише розміщують 

електронні файли учасників економічної взаємодії на умовах рівноправності 

учасників (модель р2р). Найбільш поширеними торент-платформами у світі є 

RARBG, 1337x, TorLock, Torrentz2, YTS, EZTV, Zooqle та ін. В Україні одна з 

найбільш відомих торент-платформ – Толока, яка почала працювати з 2007 р. і 

спеціалізується на поширенні інформації виключно українською мовою. 

Водночас її розробники стали одними з перших, хто ініціював озвучення 
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українською іншомовної відеопродукції на умовах краудфандингу. Станом на 

середину 2019 р. кількість зареєстрованих користувачів перевищила 1 млн осіб 

[519], а 6 травня 2019 р. була зафіксована рекордна відвідуваність сайту – 

3792 учасники одночасно, що свідчить про високий попит на спільне споживання 

інформації, зокрема й українською мовою.  

Проте діяльність значної кількості торент-платформ у світі та Україні 

заборонено через порушення користувачами прав інтелектуальної власності. 

Наприклад, у 2016 р. було закрито один із найбільших торент-трекерів у світі – 

The Pirate Bay. Згодом був закритий ще один відомий торент – Kickass Torrent, 

створений у 2008 р., власника якого (харків’янина А. Вауліна) звинуватили в 

завданні збитків американській економіці на суму 1 млрд дол. США. Водночас у 

2016 р. було припинено діяльність одного з найбільших файлообмінників в 

Україні – ex.ua, кількість користувачів якого перевищувала 10 млн осіб. На його 

платформі було розміщено значний обсяг інформаційного контенту, пов’язаного 

з інтернет-піратством. Загалом поширення таких сервісів свідчить про 

відсутність рівноцінних легальних субститутів або завищенні ціни на 

інформаційний продукт на альтернативних майданчиках, що й зумовлює 

виникнення ефекту заміщення.      

Важливим етапом у становленні економіки спільного користування став 

розвиток бізнес-моделей, які дозволили ефективніше використовувати приватні 

активи через відкриття доступу до них іншим суб’єктам господарювання [135]. 

Такі моделі отримали назву шерінгових підприємств. Прототипом для них стали 

підприємства, які спеціалізувалися на короткостроковій оренді транспортних 

засобів за допомогою онлайн-сервісів. На початку 2000-х років американська 

компанія Zipcar, яка згодом створила свої осередки й у європейських містах, 

почала забезпечувати надання послуг короткострокової оренди автомобілів на 

принципах самообслуговування та погодинної оплати за допомогою мобільних 

застосунків. До основних ознак шерінгових підприємств належать: 1) відкриття 

доступу до матеріальних і нематеріальних активів, які до цього не були 

використані власниками повною мірою або були неліквідними; 2) застосування 
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під час обміну онлайн-сервісів та цифрових платформ; 3) децентралізоване 

управління ресурсами та розвиток пірингових мереж; 4) трансакції в шерінговій 

економіці, як правило, не супроводжуються зміною форм власності, можуть 

мати прибутковий або неприбутковий характер тощо. Водночас під час 

шерінгових трансакцій більшого значення набуває безпосереднє користування 

ресурсом, що не завжди передбачає передачу прав на його володіння.  

Розвиток шерінгових підприємств насамперед залежить від потреб та 

мотивації економічних агентів ділитися своїми активами (додаток П, рис. П.1).  

Під час міжнародного дослідження, проведеного консалтинговою 

компанією Nielsen, було виявлено досить високу готовність населення 

відкривати доступ до власних активів іншим економічним агентам. Причому в 

Північній Америці та Європі економічний інтерес до відкриття доступу має 

більше значення, ніж отримання права користування чужими ресурсами. У 

процесі дослідження з’ясували, що в різних країнах світу 28% респондентів 

готові ділитися електроінструментами, 22% – велосипедами, стільки ж – одягом, 

предметами домашнього вжитку, іншими транспортними засобами тощо [491]. 

Водночас у глобальній економіці існує недостатня поінформованість про 

економічні можливості спільного використання приватних активів. З одного 

боку, ще в 2015 р. PwC виявила широку обізнаність американського населення 

щодо економічних можливостей шерінгу: кожен п’ятий брав участь у 

трансакціях економіки спільної участі [625]; у 2018 р. уже 80% американських 

респондентів користувалися послугами шерінгових підприємств. Водночас у 

Європі, зокрема і в Україні, шерінг набув поширення та став трендом 

економічного розвитку (додаток П, рис. П.2). Як видно з рис. П.2, відповідно до 

результатів досліджень міжнародної компанії ING в 2014 р. близько 5% 

європейських споживачів брали участь у економіці спільного користування 

ресурсами [626], тоді як у 2018 р. – майже половина населення [409].  

Упродовж останніх років відбувається значне зростання вартості трансакцій 

та доходів цифрових платформ шерінгових підприємств у світі. Якщо в 2013 р. 

вартість трансакцій складала 10,2 млрд євро, то 2014 р. – 15,9, 2015 р. – 
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28,1 млрд євро [625]. Водночас дохід платформ зріс від 1 млрд євро в 2013 р. до 

3,6 млрд євро в 2015 р. Лише за останній рік у Європі було створено 

275 організацій у сфері економіки спільного користування ресурсами. Найбільш 

динамічно ці процеси розвиваються у Великобританії та Франції; дещо 

повільніше – у Німеччині, Іспанії, Нідерландах. Значно менше таких 

підприємств працює в Південній та Східній Європі, зокрема в Україні та Польщі. 

Найчастіше за допомогою шерінгових платформ економічні агенти орендують 

автомобілі, велосипеди, меблі чи спортивне обладнання. За вартістю трансакцій 

найбільшу частку складає шерінг житла, тоді як за обсягом доходу платформ – 

транспорту (рис. 3.8). 

Останнім часом найбільш стрімко почали розвиватися форми шерінгу, 

пов’язані з наданням послуг перевезення (т. зв. райдшерінг), побутових і 

професійних послуг.   

Рис. 3.8. Дохід і вартість трансакцій на шерінгових платформах у Європі 

Джерело: [625].  
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Основним мотивом користування послугами шерінгових підприємств є 

економія коштів. Як видно з рис. П.3 додатку П, під час розвитку шерінгових 

операцій мотивація економії витрат особливо важлива для споживачів Південної 

Європи, зокрема Іспанії та Італії, яким не вдалося відновити рівень економічного 

добробуту після рецесії 2008–2009 рр. Попри те, що економія є основним 

мотивом використання послуг шерінгу, усе більше економічних агентів 

відзначають, що така участь має особливе значення для розбудови спільнот та 

збереження довкілля. 

Перші шерінгові компанії з’явилися у сфері транспорту (BlaBlaCar, Uber, 

Lyft, Didi, JetSmarter, Sidecar, Zimride та ін.). Спочатку за допомогою онлайн-

платформ власники транспортних засобів почали надавати право іншим 

користуватися своїм автомобілем на умовах короткострокової оренди. Це 

створило підвалини для розвитку каршерінгу. Проте згодом поширення набув  

карпулінг або райдшерінг – відкриття доступу до спільної поїздки, а не об’єкта 

власності – автомобіля. Одним із піонерів, що започаткували таку бізнес-модель, 

став Zimride, який за допомогою додатку Carpool надав можливість студентам 

американських вищих навчальних закладів знаходити попутників додому. 

Згодом такий сервіс почали розвивати  BlaBlaCar, Lyft, Uber та модернізувати 

його для використання на довші дистанції. 

Найбільш відомим прикладом райдшерінгової компанії є Uber, яка була 

створена у Сан-Франциско 2009 року. Наразі сервіс працює в 70 країнах, більше 

ніж у 700 містах світу та загрожує сегменту традиційних послуг таксі, не маючи 

у власності жодного автомобіля. Станом на початок 2019 р. її ринкова 

капіталізація сягнула 52 млрд дол. США. Ще до 2014 р. через Uber було 

здійснено 200 млн поїздок, 2016 р. – 1 млрд, 2019 р. – 10 млрд. На кінець 2019 р. 

Uber забезпечувала близько 14 млн поїздок щоденно [638]. Згідно з 

дослідженнями Гарвардського університету, виявилося, що часто довіра до 

перевізників райдшерінгових компаній є вищою, ніж довіра до сусідів. 

В Україні Uber з’явився у 2016 р. і на сьогодні сервіс функціонує у семи 

містах: Вінниці, Дніпрі, Запоріжжі, Києві, Львові, Одесі, Харкові. Тут до 
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моменту запуску сервісу його додаток скачали понад 40 тис осіб і, за 

статистичними даними Uber, це найвищий показник очікування не лише у 

Європі, а й у світі. За словами керівника з розвитку Uber в країнах Центральної і 

Східної Європи, Україна – один із найважливіших ринків регіону, який швидко 

зростає [637]. Через півроку після запуску сервісу в національній економіці за 

кількістю поїздок Україна обігнала Варшаву, яку до цього вважали лідером у 

Центрально-Східній Європі. Станом на кінець 2019 р. майже половина ринку 

таксі за кількістю поїздок припадає на Uber. Окрім таксі, у 2019 р. Uber запустила 

в Україні ще кілька проєктів: Uber Shuttle (сервіс бронювання місця в 

мікроавтобусах, які курсують т. зв. “динамічним” маршрутом), Uber Green 

(бронювання електрокару), Uber Eats (доставка їжі). Зазначимо, що Київ став 

першим містом у Європі та третім у світі, де запустили Uber Shuttle. Це 

підтверджує той факт, що менеджмент компанії достатньо високо оцінює 

потенціал українського ринку для розвитку шерінгу. За два місяці після запуску 

послугами Uber Shuttle скористалися близько 5 тисяч українців, що підтверджує 

наявність попиту у місцевого населення на такий вид послуг. Загалом у місії 

компанії Uber є ціль – зменшення кількості приватних автомобілів, вирішення 

проблем із паркуванням, заторами та скороченням викидів вуглекислого газу. В 

рамках моделі економіки спільного споживання Uber пропонує послугу 

розподілу вартості, коли оплату проїзду можна розділити на всіх пасажирів через 

використання карпулінгу. 

Не менш поширеною в Україні є світовий лідер у сфері райдшерінгу 

BlaBlaCar. Міжнародна мережа BlaBlaCar діє з 2004 р., об’єднуючи 

75 млн користувачів із 22 країн світу. Вартість компанії оцінюють у 1,6 млрд дол. 

США. Щоквартально послугами сервісу користуються близько 20 млн осіб [416]. 

За даними BlaBlaCar, за період існування сервісу водіям вдалося зекономити 

майже 275 млн євро [416]. В Україні цифрова платформа BlaBlaCar з’явилася 

після покупки українського стартапу “Подорожники”. Лише за 2016 р. до 

українського сервісу приєдналося майже 1 млн осіб, а в середині 2019 р. їх 

кількість перевищила 5 мільйонів. Наразі Україна займає четверте місце в 
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портфелі країн BlaBlaCar за кількістю користувачів. Середній вік споживачів – 

29–35 років, це найбільш економічно активна та освічена молодь. Відмінність 

BlaBlaCar від бізнес-моделі Uber полягає в тому, що вона орієнтована на 

здійснення нерегулярних поїздок на довгі відстані лише на умовах карпулінгу 

(середня відстань – 250 км, тоді як в Uber 5–10 км) [415]. Проте у вересні 2019 р. 

французький сервіс пошуку попутників розпочав об’єднання з компанією Busfor 

– сервісом пошуку та купівлі автобусних білетів в Україні та інших державах 

Центрально-Східної Європи, розширюючи економічні можливості застосування 

райдшерінгу.  

В Україні поступово зростає значення й інших карпулінгових компаній, 

зокрема й казахського сервісу “Тачку”, який розпочав свою діяльність у 2016 р. 

В основі цього сервісу покладена принципово нова модель, у якій вартість 

поїздки пропонують самі пасажири [287]. Завдяки цьому обидві сторони 

трансакції можуть брати участь у тарифоутворенні. 

Так, завдяки поширенню райдшерінгових компаній трансформується не 

лише транспортний ринок і ринок туристичних послуг в Україні, а й змінюються 

моделі економічної поведінки та соціальної взаємодії усіх суб’єктів 

господарювання в національній економіці [138].  

Другою вагомою складовою в структурі шерінгового підприємництва 

України та світу є шерінг житла. Одними з перших ідею пошуку співмешканців 

за допомогою онлайн-інструментів почали реалізовувати сервіси roommates.com 

та Craigslist. Згодом у цьому напрямі запрацювали VRBO, Home Away, 

Couchsurfing та інші. Концепція шерінгу житла передбачає створення доступної 

пропозиції проживання та інструменту розбудови соціальних зв’язків. 

Однією із перших таких організацій стала CouchSurfing¸ яка допомагала 

знайти житло мандрівникам під час туристичних поїздок. Діяльність сервісу 

стартувала у 2004 р. і передбачала розміщення пропозиції послуг безкоштовного 

спільного проживання та проведення дозвілля для мандрівників від приватних 

власників із різних міст світу. Водночас ця компанія позиціонувала себе як 

майданчик для налагодження комунікації з новими знайомими та отримання 
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нового досвіду [434]. Активне користування сервісом мандрівниками сприяло 

швидкому поширенню інформації про нього. Господарі, як правило, 

безкоштовно ділилися інформацією про місцеву інфраструктуру, що дозволяло 

більше розкрити туристичний потенціал регіону, сформувати нову мережу 

знайомств, підвищити рівень довіри, а також зруйнувати стереотипні норми 

поведінки та зробити глобальне суспільство більш інклюзивним. Станом на 

вересень 2019 р. лише в Києві було зареєстровано 80 492 господарі, які були 

готові безкоштовно надати житло мандрівникам і спільно провести дозвілля 

[433].  

Наразі найуспішнішою бізнес-моделлю с2с із розміщення, пошуку та 

короткострокової оренди приватного житла є Airbnb. Вона функціонує в 

191 країні, 81 тис містах та пропонує понад 5 млн варіантів короткострокової 

оренди від одного домогосподарства іншому. У 2018 р. компанія була оцінена в 

32 млрд дол. США і перевищила позначку 38 млрд дол. США у першому кварталі 

2019 р. Це показник, якого змогла досягнути лише невелика кількість 

міжнародних готельних мереж. На сьогодні це один із найдорожчих стартапів у 

світі [141]. Від часу створення сервісів CouchSurfing та Airbnb їх послугами 

також скористалися мільйони українців. Активність останніх особливо 

підвищилася після здобуття Україною безвізового режиму з ЄС. З листопада 

2019 р. сервіс Airbnb став доступний українською мовою.  

Активно розвивається шерінгова модель економіки й у сфері спільного 

споживання знань. Найбільш відомими у цій сфері в Україні стали локальні 

проекти Preply (платформа надання навчальних послуг) і Prometheus (онлайн 

платформа безкоштовного навчання; проект стартував у жовтні 2014 р. і вже 

через вісімнадцять місяців на ньому було зареєстровано 225 тис слухачів). 

Місія Prometheus полягає в тому, щоб здійснити освітню революцію в Україні, 

зняти бар’єри та розширити доступ до якісного контенту для всіх користувачів 

незалежно від їхнього походження та місця розташування. Так, за сорок днів 

2016 р. за допомогою краудфандингової платформи “Спільнокошт” Prometheus 

вдалося зібрати 515 тис грн для запуску пілотного проекту змішаного навчання 
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у кількох українських вишах у різних містах України. 

Активно розвиваються в Україні як міжнародні (TaskRabbit, Upwork) так і 

локальні (Kabanchik.ua) шерінгові платформи обміну іншими сервісними 

послугами та компетентностями. У 2018 р. через сервісну платформу 

Kabanchik.ua щодня надавалося не менше 1000 послуг, середня вартість яких 

становила близько 20–40 дол. США. Сервісні платформи сприяють активізації 

підприємницького середовища та й самого підприємницького процесу завдяки 

оптимізації логістичного процесу та зниженню рівня трансакційних витрат на 

пошук інформації, поєднання послугонадавачів та послугоотримувачів, 

забезпечення якості надання послуг тощо. 

Специфіка розвитку вітчизняного підприємництва у сфері економіки 

спільного користування полягає в поєднанні традиційних для українського 

соціуму форм господарської організації (самоорганізації, взаємодопомоги, 

кооперації) та інноваційних креативних підходів до вирішення економічних 

проблем, що зумовило відсутність ментальних бар’єрів для його поширення в 

українському суспільстві та соціальну спрямованість проєктів, на відміну від 

багатьох західних шерінгових моделей. 

Десять років тому економіку спільного користування вважали супутником 

кризи. Проте наразі її оборот лише в США оцінюють понад 5 млрд дол. США і 

прогнозують зростання щонайменше на 25% щорічно [591]. У 2015–2016 рр. 

шерінгові платформи створювали переважно для оренди житла, надання 

транспортних послуг, тоді як сьогодні – і для побутових, і професійних послуг. 

За даними аналітиків компанії PricewaterhouseCoopers, прогнозують, що до 

2025 р. вартість трансакцій та доходи сервісів зростуть до 570 млрд та 83 млрд 

євро відповідно [582]. 

Загалом розвиток шерінгових підприємств має суттєвий вплив на створення 

нової інституційної архітектоніки суспільства та економіки. Наприклад, для 

згуртування спільнот Airbnb запустила сервіс “Колеги”, за допомогою якого її 

користувачі почали організовувати реальні зустрічі. Шерінгові компанії також 

фінансують створення політичних клубів, а відповідно зумовлюють зміни в 
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інституційній довірі населення тощо. Водночас діяльність шерінгових 

підприємств спричинила значні політичні дебати щодо модернізації 

нормативного забезпечення та його ролі в умовах економіки спільного 

користування. 

Разом з тим іноді такі компанії отримують звинувачення стосовно 

національної чи расової дискримінації в суспільстві. Економіст Гарвардського 

університету Б. Едельман виявив, що економічні агенти рідше орендують та 

надають у користування житло представникам національних меншин. У 

відповідь шерінгові компанії зобов’язали контрагентів підписати угоду про 

недискримінацію. Це підтверджує той факт, що шерінгові підприємства активно 

розвиваються та готові модернізуватися під впливом нових суспільних запитів. 

Однією з найбільших переваг шерінгових компаній – ефективне 

використання форм соціального контролю за діяльністю суб’єктів 

господарювання. За допомогою мобільних застосунків пасажири й водії, гості та 

господарі, послугодавачі 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, більш відповідальні, оскільки їхню 

поведінку оцінює друга сторона, і вона впливатиме на їхню можливість 

послуговуватися цим сервісом надалі. За негативні відгуки шерінгова компанія 

може заблокувати діяльність економічного агента, закривши йому доступ та 

можливості для спільного використання ресурсів. У такий спосіб онлайн-довіра 

змінює реальну економічну поведінку та сприяє поширенню відповідальності. 

Як бачимо, економіка спільного користування формує дієві механізми економії, 

оптимального використання та збільшення алокаційної ефективності ресурсів, 

підвищує якість товарів та послуг, формує справедливі та конкурентні ціни на 

ринку. Водночас економіка спільного користування, формуючи продуктивні 

суспільні цінності, позитивно впливаючи на відновлення загальної довіри та 

сприяючи розбудові нових соціальних мереж, які здатні створювати нову 

економічну та соціальну цінність, сприяє розвитку соціального капіталу і 
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підвищенню його економічного потенціалу. 

Зауважимо, що на сьогодні водночас зростає значення репутації та 

індивідуального соціального капіталу кожного з користувачів шерінгу. 

Натомість у моделі економіки ХХ ст. репутація не мала такого важливого 

значення. За допомогою “інтернет-слідів” та системи відгуків на шерінгових 

платформах формується репутаційний капітал суб’єкта господарювання, який і 

визначає його доступ до спільних ресурсів. Наразі чимало стартапів – 

Connect.Me, Legit, TroustCloud – працюють над тим, як можна агрегувати та 

монетизувати онлайн-репутацію й індивідуальний соціальний капітал. Останні 

починають виконувати функції соціальної валюти та сприяють росту 

колективного соціального капіталу.  

Отже, під впливом глобальної кризи та загострення екологічних проблем 

експонентний розвиток інтернет-технологій та віртуальних соціальних мереж 

спричинив становлення економіки спільного користування ресурсами та появу 

шерінгових компаній як підприємницьких структур нового типу, що 

функціонують на засадах децентралізованого обміну ресурсами, колективного 

фінансування проєктів, спільного споживання та простору для діяльності. У 

рамках економіки спільної участі найбільш поширеними інноваційними 

економічними формами соціального капіталу стали райдшерінг, краудфандинг, 

коворкінг, які простимулювали зростання уваги суспільства до проблем економії 

ресурсів, екологічного господарювання, відродження довіри тощо та почали 

заміщати традиційні економічні форми реалізації соціального капіталу. 

Унаслідок поширення шерінгових форм реалізації соціального капіталу 

відбулися значущі зміни в базисних економічних інститутах (власності, доходах, 

управлінні), зокрема: зростання ролі сумісно-розділеної власності й соціального 

контролю в економічних відносинах, значення прав користування в пучку прав 

власності, частки первинних доходів, розвиток альтернативних форм 

економічної активності як джерел додаткового доходу тощо. 
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3.3. Особливості розвитку краудсорсингу та його вплив на ринок праці 

 

На початку ХХІ ст. завдяки розвитку інтернет-технологій був закладений 

фундамент для створення інтернет-спільнот та їх мережевої взаємодії. Водночас 

чим більшою ставала мережа, тим більші можливості, економічну свободу та 

ширший доступ до ресурсів отримували її учасники. Це зумовило значні зміни в 

суспільному виробництві, оскільки відкривало доступ до людського, 

соціального, інтелектуального капіталів онлайн-спільнот та, за словами 

Дж. Шуравьєвскі, “мудрості натовпу” [143]. Як зазначалося вище, змінилася й 

роль економічного індивіда через те, що в останні роки значну частину своїх 

економічних трансакцій та обмінів він здійснює в інтернет-середовищі. Отже, із 

пасивного споживача він поступово став активним учасником виробничих 

процесів, генератором інновацій, інвестором, що значно вплинуло на 

становлення такої інноваційної економічної форми соціального капіталу як 

краудсорсинг [117].  

Уперше термін “краудсорсинг” (англ. crowdsourcing, crowd – “натовп” і 

sourcing – “використання ресурсів”) був використаний американським 

дослідником Дж. Хау та редактором журналу “Wired” М. Робінсон у 2006 р. для 

означення процесу передачі компанією деяких функцій, які раніше виконували 

її співробітники, стороннім виконавцям на умовах відкритого конкурсу. Згідно з 

їхнім підходом основними ознаками краудсорсингу є наявність великої кількості 

мотивованих виконавців, готових приступити до роботи, та проведення 

відкритого конкурсу [368]. Таких характеристик було недостатньо для 

відокремлення краудсорсингу від інших форм економічної активності. Попри це 

термін “краудсорсинг” почали широко застосовувати в науковому світі. 

Наприклад, американський економіст Д. Бребхем визначає краудсорсинг як 

стратегічну модель залучення мотивованої групи людей, здатних забезпечити 

вирішення високого рівня складності завдань, на відміну від тих, що доступні 

традиційним формам бізнесу [419]. У М. Казаї – це механізм залучення спільноти 

до вирішення суспільних проблем в обмін на мікроплатежі, соціальне визнання 
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чи задля розваги [535]. У 2012 р. у журналі “Journal of Information Science” 

Е. Естелес-Аролас і Ф. Гонзалес-Ладрон де Гуевара дослідили майже сорок 

різних тлумачень краудсорсингу, які часто суперечили одне одному [465]. 

Науковці спробували уніфікувати визначення краудсорсингу як економічної 

діяльності, за допомогою якої індивід, некомерційна організація або компанія 

пропонує неоднорідній групі осіб добровільне виконання завдання. Дослідники 

також визначили вісім ознак, які дозволяють розмежувати краудсорсинг з 

іншими формами колективної співпраці: 1) існування чітко поставленого 

завдання в організації, яке потребує вирішення; 2) наявність краудсорсера або 

ініціатора краудсорсингу; 3) відсутність бар’єрів для участі інтернет-спільноти у 

вирішенні поставленого завдання; 4) добровільна участь у вирішенні конкретної 

проблеми; 5) встановлена винагорода за виконання завдання; 

6) поінформованість учасників з умовами отримання винагороди; 7) активна 

взаємодія між учасниками та організатором (т. зв. краудсорсером) в онлайн-

середовищі; 8) наявність Інтернету в економічних агентів, які беруть участь у 

краудсорсинговому проєкті [465]. Проте й після такого деталізованого опису 

поняття краудсорсинг і надалі досить неоднозначно тлумачать різні науковці, 

вкладаючи в нього різний економічний зміст (додаток Р, табл. Р.1). Ми 

розглядаємо краудсорсинг як інноваційну економічну форму соціального 

капіталу, яка передбачає залучення ресурсів великої групи економічних агентів 

(насамперед трудових, інтелектуальних та фінансових), акумульованих за 

допомогою інформаційних технологій на добровільних засадах задля вирішення 

завдань бізнесу, держави чи суспільства загалом. У широкому трактуванні 

краудсорсинг передбачає формування мережевих зв’язків між суб’єктами 

господарювання для спільного використання ресурсів і вирішення певних 

завдань. 

Краудсорсинг не є унікальним економічним явищем ХХІ ст. Його історичні 

прототипи існували й раніше. Наприклад, до них належить укладання 

Оксфордського англійського словника, коли видавництво звернулося до 

громадськості з проханням надсилати в редакцію назви термінів та опис 



242 
 

варіантів їх використання. Унаслідок цього протягом сімдесяти років було 

отримано понад 6 млн листів із описом термінів, більшість яких було включено 

до Оксфордського словника. Проте стрімкий розвиток інформаційних 

технологій суттєво змінив масштаби та форми залучення краудресурсів для 

вирішення виробничих і невиробничих проблем. Наприкінці ХХ – на початку 

ХХІ ст. важливим прикладом краудсорсингу стало створення операційної 

системи Linux та Wikipedia. Так, розробка операційної системи Linux довела, що 

згуртована інтернет-спільнота зі спільними цінностями (проте різним 

місцерозташуванням її учасників), здатна створити не менш якісний продукт, 

ніж ієрархічна корпорація Microsoft. Це дозволяє стверджувати, що за певних 

обставин горизонтальна мережева взаємодія продуктивніша за корпоративну. 

Загалом такі самоорганізовані групи створили значну частину інфраструктури 

глобальної економіки, зокрема веб-сервер Apache, веб-браузер Firefox та ін. А до 

вдосконалення вільного програмного забезпечення Linux і досі долучаються й 

інші компанії та індивідуальні розробники, тому цей проєкт – безпрецедентний 

приклад співпраці індивідуальних розробників та різних за розміром 

підприємств.  

До основних чинників, які стимулювали виникнення краудсорсингу 

сучасного типу, належать пришвидшення розвитку інформаційних технологій, 

які демократизували доступ до засобів виробництва, та підвищення рівня освіти 

населення. Інтернет забезпечив зниження бар’єрів входу в ринок та доступу до 

ресурсів, швидкість охоплення та розширення можливостей реалізації 

людського та соціального капіталів індивідів. Завдяки інформаційним 

технологіям стало доступнішим спільне використання ідей, часу, компетенцій та 

фінансових ресурсів розрізнених у часі і просторі економічних агентів.  

Унаслідок застосування краудсорсингу генерується інформація, яка має 

значну цінність в інформаційно-мережевій економіці. Першими це зрозуміли 

підприємці, і на початку 2000-х років у глобальній економіці відбулося 

збільшення організацій, які почали застосовувати “колективний інтелект 

інтернет-спільнот” для досягнення бізнес-цілей. Підприємства намагалися 
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використати соціальні мережі й людський капітал їх учасників для вирішення 

ключових операційних завдань, тому спочатку краудсорсинг набув поширення в 

моделі b2c. Проте згодом цю модель економічної взаємодії та залучення ресурсів 

почали використовувати державний сектор та окремі споживачі. 

Одними з перших компаній ХХІ ст., які почали застосовувати інструменти 

краудсорсингу, стали Threadless, iStockphoto та Amazon Mechanical Turks. 

Компанію Threadless вважають найбільш показовим прикладом ефективного 

функціонування краудсорсингу. Вона виникла на початку ХХІ ст. – у період 

розгортання кризових явищ у США, зумовлених економічною бульбашкою 

доткомів. У 2000-х роках чимало працівників ІТ-сфери, зокрема дизайнерів, 

стали безробітними. Засновники Threadless – Дж. Нікель і Дж. Дехарт – створили 

сайт, на якому щотижня відбувався конкурс на кращий дизайн футболки. 

Унаслідок онлайн-голосування серед учасників онлайн-спільноти обирали 

дизайн футболок, які запускали у виробництво. В основі бізнес-моделі Threadless 

– активна спільнота дизайнерів, які беруть участь у конкурсах та рекламують 

компанію іншим. Генеральний директор і співзасновник Threadless Дж. Нікель 

стверджував, що “коли дизайнер подає дизайн футболки на конкурс, то вони 

залучають друзів, знайомих до голосування, тоді ці люди теж приєднуються до 

спільноти” [630]. Така модель виявилася дуже вигідною для компанії, оскільки 

серед іншого дозволила вивчити попит споживачів і визначити оптимальний 

обсяг виробництва. За кілька років від часу свого створення річний прибуток 

Threadless перевищив 20 млн дол. США, а фірма стала третьою за обсягами 

виробництва футболок у Сполучених Штатах, причому в ній офіційно 

працевлаштовано лише 20 осіб. За даними Forbes, уже в 2007 р. кількість 

користувачів послугами компанії перевершила 1 млн осіб. Станом на початок 

2019 р. дизайнерська інтернет-спільнота розширилася до 100 тис осіб, а 

відвідуваність сайту сягала 3–4 млн осіб щомісячно [630].  

У 2000 р. також був створений сайт iStockphoto для обміну фотографіями 

між дизайнерами, який є однією із потужних інтернет-платформ і на сучасному 

етапі. Завдяки такому інформаційному ресурсу дизайнери намагалися уникнути 



244 
 

плати за користування послугами фотобанків та одночасно підвищити свій 

рівень умінь та навичок. Вартість скачування одного фото на платформі 

iStockphoto становила лише 25 центів, проте завдяки ефекту масштабу це 

дозволяло отримати значний дохід від їх продажу та відкрити доступ до 

зображень інших учасників для навчання та роботи. Поступово навколо сайту 

згуртувалася онлайн-спільнота, яка радикально змінила закритий соціальний 

капітал фотобізнесу, перетворивши його у відкриту спільноту світового 

масштабу. Threeadless, iStockphoto – це не унікальні явища в глобальній 

економіці, вони й ознаменували першу хвилю формування інтернет-спільнот, 

зростання ролі мережевої взаємодії та краудсорсингу. 

У глобальній економіці щороку з’являються нові форми краудсорсингу. 

Якщо на початку ХХІ ст. Дж. Хау виділив краудконкурс, то на сучасному етапі 

таких форм стало значно більше. На сьогодні розрізняють різні форми 

краудсорсингу: краудконкурс, краудкооперація, краудконтент, краудфандинг, 

краудопитування тощо. Найбільш поширеними формами краудсорсингу 

закордоном є краудконкурс, краудпідтримка (через організацію тематичних 

форумів), краудфандинг та краудопитування. 

Краудконкурс (англ. сrowdcasting) – найбільш поширена форма 

краудсорсингу. Він пов’язаний із проведенням відкритих конкурсів для 

вирішення учасниками цифрової платформи конкретних економічних проблем. 

Прикладами таких компаній, які використовують цю бізнес-модель, є вже 

згадуваний вище виробник футболок Threadless та наукова платформа 

InnoСentive, що створена американською фармацевтичною компанією EliLilly 

для розміщення результатів наукових досліджень у сфері біології та хімії. 

Дослідники з різних країн світу, зокрема і з України, пропонують шляхи 

вирішення проблеми. Компанія укладає договір із розробником найкращої з них. 

Одним із успішно завершених міжнародних проєктів на платформі InnoСentive 

була ідея нічного освітлення міст і сіл за допомогою використання сонячної 

енергії. Через два місяці після того, як був відкритий конкурс, інженер-електрик 
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із Нової Зеландії розв’язав це завдання та отримав винагороду в сумі 20 тис дол. 

США [528]. 

Клієнтами InnoCentive є підприємства, які входять у список Fortune 500, 

наприклад, Procter and Gamble, Du Pont, BASF та ін. Наразі над проєктами 

краудсорсингової фірми InnoCentive працює понад 140 тис дослідників із понад 

170 країн світу, зокрема і з України. Фінансова винагорода за реалізований 

проєкт становить від 10 тис до 100 тис дол. США [528], проте отримання грошей 

– не єдина мотивація учасників інтернет-спільноти. У Массачусетському 

технологічному інституті було проведено дослідження з метою з’ясувати мотиви 

участі висококваліфікованих програмістів у краудсорсингових проєктах щодо 

створення модифікованих версій програмного забезпечення. Результати 

показали, що ця участь була зумовлена комплексом мотивів, серед яких основні 

– отримання задоволення від креативної діяльності, соціальне визнання та 

вирішення суспільної проблеми. Окрім того, важливою мотивацією участі в 

краудсорсингу є самореалізація учасників (тобто задоволення вищого рівня 

потреб – самореалізації – за пірамідою потреб Маслоу). Це особливо важливо в 

контексті того, що в більшості країн світу міжнародна організація Ґеллапа 

зафіксувала високий рівень невдоволення своїм постійним місцем роботи [486]. 

А отже, краудсорсинг дозволяє демократизувати ринок праці, оскільки 

працівник не підпорядкований компанії напряму й добровільно бере участь у 

проєктах у зручний для себе час, а клієнт не знає, ким є працівник, який працює 

над розв’язанням поставлених завдань. У такий спосіб також усуваються 

проблеми соціальної чи професійної дискримінації тощо. До краудконкурсу 

частково можна віднести й фріланс, у рамках якого економічні агенти часто 

кооперуються у проєктні групи, щоб виконати завдання “під ключ” або іноді 

попередньо пропонують ідеї вирішення завдання, серед яких проєкт-менеджер 

вибирає найбільш релеватні. 

На початку ХХІ століття американський дослідник К. Лакхані 

проаналізував 166 наукових завдань, які дослідницькі відділи 26 фірм не змогли 

розв’язати самостійно й передали на краудсорсинг. Улітку 2007 р. він 
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опублікував результати дослідження, проведеного під керівництвом 

Гарвардської школи бізнесу. Висновки “групи Лакхані” полягали в тому, що 

працівники, від яких очікували вирішення проблеми, як правило, ускладнювали 

ситуацію. Натомість вища ймовірність розв’язати задачу була в тих, хто не мав 

досвіду діяльності у відповідній сфері або досвіду розв’язання подібних задач. 

Так, краудконкурс передбачає залучення економічних агентів із різним 

професійним досвідом, що розширює потенційні можливості вирішення проблем 

через прийняття нестандартних рішень у межах міждисциплінарного підходу.  

Особливе значення для розв’язання спільної задачі у таких групах має здатність 

до колаборації та кооперування зусиль учасників групи.  

Не менш поширена в глобальній економіці й така форма краудсорсингу, як 

краудкооперація (англ. сrowdcollaboration), коли краудсорсингові пропозиції 

розглядають учасники спільноти без участі ініціатора. У рамках краудкооперації 

розрізняють “краудштурм” (англ. crowdstorming) та “краудпідтримку” (англ. 

crowdsupport). У першому випадку мають місце масові “мозкові штурми” 

онлайн-спільнот, під час яких пропонують різні ідеї вирішення поставленої 

задачі, а її члени за допомогою голосування та коментарів самостійно вибирають 

переможця. За цим принципом працює платформа IdeaJam [522]. Такий 

інструмент використовує чимало великих компаній. Так, у процесі обговорення 

майбутньої стратегії та точок росту транснаціональна корпорація Сітібанк 

одночасно залучила до обговорення 25 тис чоловік у 88 країнах і більше 

6 тис співробітників у 55-годинному заході. Іншим прикладом є краудштурм, 

ініційований транснаціональною компанією з виробництва іграшок LEGO 

Group, яка запропонувала клієнтам подати ідеї для нових продуктів. 

Винагородою стала участь переможця у розподілі доходів від реалізації нового 

продукту. Прикладом краудштурму також є конференція, яку в 2006 р. провела 

компанія IBM, де взяли участь 150 тис осіб із 104 країн. Учасники запропонували 

понад 46 тис ідей. У 2006 р. компанія виділила 100 млн дол. США для реалізації 

10 проєктів [521]. Отже, краудсорсинг використовують для підвищення 

ефективності виробничого процесу та розробки інновацій. 
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У випадку краудпідтримки, як правило, учасники інтернет-спільноти 

консультують інших. Прикладом є платформи інтернет-спільнот, які є клієнтами 

певної компанії. За цим принципом працюють форуми Apple, Adobe, коли 

користувачі такого програмного забезпечення чи технічних пристроїв надають 

консультації іншим без звернення до служби підтримки компанії. Наприклад, у 

США однією з таких платформ є Getsatisfaction. 

Ще однією поширеною формою краудсорсингу є краудконтент (англ. 

crowdcontent), коли “цифрова спільнота” бере участь у створенні нового товару 

або послуги. На відміну від краудкастингу, тут відсутня конкуренція між його 

учасниками. У рамках краудконтенту часто виділяють власне 

краудвиробництво, краудпошук та крауданаліз. Під час краудвиробництва 

поставлене завдання розбивають на мікрозадачі. Найбільш відомими 

прикладами такої форми краудсорсингу є написання статей у Вікіпедії або ж 

виконання мікрозадач на платформі Amazon Mechanical Turk [399]. Краудпошук 

пов’язаний із пошуком або перевіркою певного контенту в Інтернеті. Прикладом 

такого проєкту є проєкт  “Партнерство в патентуванні” (англ. “Peer to Patent 

Peer”), ініційований Відомством з патентів і товарних знаків США (USPTO)), що  

відкрив доступ громадськості до участі в патентній експертизі. “Партнерство в 

патентуванні” – це онлайн-система, яка спрямована на покращення якості 

виданих патентів, вона дозволяє громадськості надавати інформацію USPTO про 

претензії до заявок на патент, що перебувають на розгляді. 

Крауданаліз пов’язаний із пошуком необхідної інформації всередині відео 

чи картинках. За цим принципом працює інтернет-платформа Stardust@home, а 

також американська компанія BlueServo. Остання пропонує учасникам 

здійснювати пошук нелегальних іммігрантів на кордоні США та Мексики за 

допомогою фото з камер, розміщених на кордоні. Результати свого аналізу 

учасники платформи можуть передавати Державному прикордонному патрулю 

США. 

У 2005 р. Е. фон Хіппель, фахівець у сфері підприємництва та інновацій, 

професор Школи управління Слоуна Массачусетського технологічного 
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інституту опублікував книгу “Демократизація інновацій” [516]. У ній він 

зазначив, що “користувачі, які здатні до інновацій, можуть розробити саме те, 

що їм потрібно, і не варто покладатися на виробників, очікуючи, що ті 

виступлять як їх довірені особи. Е. фон Хіппель довів, що виробники часто 

перекладали інноваційні завдання на користувачів в таких сферах, як 

виробництво приборів для наукових досліджень, гірських велосипедів, 

комп’ютерних деталей тощо. Професор цього ж університету К. Ширкі назвав 

цей феномен “даунсорсинг”, коли виробник перекладає частину виробничих 

витрат щодо розробки інновацій на споживачів [516]. Компанія затверджує таку 

розробку та продає її споживачам, проте реальною винагородою стає 

удосконалений продукт – результат, вигоду від якого отримують обидві сторони. 

Фон Хіппель відзначив ще одну важливу особливість – споживачі не винаходять 

“у порожнечі”. Окремим користувачам не потрібно самостійно винаходити все, 

що їм необхідно: вони можуть отримати вигоду з інновацій, розроблених і 

переданих у вільний доступ іншими користувачами. Вони створюють, 

висловлюючись термінологією Е. фон Хіппеля, “спільноти користувачів 

інновацій”. Чати та списки адрес електронної пошти для публічної розсилки 

сприяють обміну ідеями та забезпечують взаємну допомогу. Членам спільноти 

пропонують інструменти, які допомагають розробляти, оцінювати та інтегрувати 

свої роботи, – і такі інструменти часто розробляють самі учасники спільнот.  

За характером економічної взаємодії інтернет-спільноти користувачів 

певного продукту часто є подібними до товариств взаємодопомоги чи 

кооперативів. Для того, щоб такі спільноти могли ефективно працювати, кожен 

із економічних агентів, як правило, погоджується дотримуватися спільних норм: 

вони “відкривають” свої ноу-хау, викладаючи їх у відкритий доступ, 

відмовляючись при цьому від прав власності на власні винаходи. Спільноти 

існують, щоб удосконалити інноваційні продукти своїх членів. У такому випадку  

компанії не треба платити за інноваційні розробки та авторське право, а всі 

операційні витрати, пов’язані з їх винаходом, мінімізуються. 



249 
 

Однією з найбільш поширених форм краудсорсингу у глобальній економіці 

є краудфандинг, який передбачає колективне фінансування проєктів. Найбільш 

відомі інтернет-платформи Kickstarter, Indigogo або Gofundme. Прикладом також 

може бути некомерційна організація Kiva, що виконує функції посередника між 

краудфандерами та позичальниками мікрокредитування у країнах, що 

розвиваються. 

Не менш важливе значення має краудопитування, що передбачає 

врахування думки учасників інтернет-спільноти. На підставі цього працюють 

сайти Goodreads, Yelp, BlueBoard тощо. Одним із найбільш репрезентативних 

міжнародних проектів є Trip Advisor – дванадцятий за відвідуваністю сайт із 

туризму у світі, який містить понад 170 млн відгуків мандрівників, що 

дозволяють іншим відвідувачам сайту оптимізувати свої витрати під час поїздки. 

Натомість в Україні недостатньо використовують можливості 

краудсорсингу. Найбільш поширеними в національній економіці є участь у 

краудопитуванні, краудфандингу, рідше – краудкооперації чи краудконкурсі. Це 

пов’язано з достатньо високим рівнем суспільної недовіри до традиційних 

підприємницьких та бюрократичних структур, що й викликає небажання 

населення брати участь у їхніх краудсорсингових проєктах.  

Водночас упродовж останніх трьох років майже третина українців 

займалася пошуком роботи. Найбільш економічно вразливою у цій суспільній 

групі виявилася молодь до 30 років. Відповідно до щорічного дослідження 

Європейської бізнес-асоціації, більше половини працевлаштованих українців 

незадоволені своєю роботою [349] та обсягом реального доходу (це 

підтверджується високим рівнем трудової еміграції українців закордон). За 

даними R&B Group, кожен десятий українець працює на додатковій роботі [26]. 

Загалом це підштовхує українців до використання краудсорсингу як 

альтернативної форми працевлаштування та можливостей отримання доходу.  

Найбільш поширеною формою краудконкурсу в Украні є розвиток фрілансу 

й аутсорсу [98], що дозволяє українцям працювати в рамках економічних 

моделей b2c та с2с. На нашу думку, розвиток фрілансу можна вважати 
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економічною формою реалізації соціального капіталу, оскільки виконання 

завдання фрілансером базується на довірчих відносинах і, як правило, 

передбачає тісну співпрацю із замовником, який обирає виконавця у ході 

краудконкурсу тощо.  

Український ринок фрілансу почав динамічно розвиватися з 2006 р. [129]. 

Українці працюють на зарубіжних та національних фріланс-майданчиках. Серед 

національних найбільш відомими є Freelancehunt.com, Weblancer.net, 

Freelance.ua, Kabanchik.ua, Proffstore; російських – Freelance.ru, FL.ru, Kwork.ru; 

американських і європейських – Fiverr, Upwork, Freelancer.com, EnvatoStudio, 

PeoplePerHour, Toptal, Guru.com, DesignCrowd, Nexxt, DesignContest, TaskRabbit, 

crowdSPRING, Hireable.com, WriterAccess, 99Designs, Catalant, Designhill, 

Skyword, Bark, Gigster та ін. Як бачимо, кількість іноземних майданчиків для 

фрілансу значно більша, ніж в Україні. Крім того, вони пропонують більший 

вибір проєктів та вищу винагороду, тому українські фахівці частіше працюють 

закордоном, ніж на аналогічних українських платформах. Новачки на ринку 

фрілансу, як правило, розпочинають свою діяльність на українських і російських 

фріланс-біржах через відсутність мовного бар’єру та бажання отримати досвід і 

вдосконалити вміння та навички, необхідні для конкуренції на зарубіжних 

платформах. За даними компанії Payoneer, що володіє однією з найпоширеніших 

платіжних систем серед фрілансерів, найбільш перспективні ринки віддаленої 

роботи знаходяться саме в Західній Європі та США. Упродовж 2018 року в 

глобальному вимірі на європейських клієнтів працювала половина, на 

північноамериканському – дві третини усіх фрілансерів світу [172]. 

Упродовж останніх років український фріланс демонструє позитивну 

динаміку в розрізі зміни сукупного доходу виконавців, кількості запропонованих 

і виконаних проєктів, залучених осіб до їх реалізації тощо. Протягом 2006–

2011 рр. фрілансери з України заробили 38 млн дол. США, тоді як у 2012 – 32; 

2013 – 50; 2014 – 61; 2015 – 55; 2016 – 65 млн дол. США [172]. Загалом упродовж 

2012–2017 рр. фрілансери отримали 262 млн дол. США. У 2018 р. за показниками 

сукупного доходу від фрілансу Україна посіла перше місце в Європі та четверте 
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– у світі, поступившись лише Індії, США та Філіппінам. За прогнозами 

управлінців всесвітньо відомої фріланс-біржі Upwork (попередня назва – Elance-

oDesk), що об’єднує близько 14 млн роботодавців та фрілансерів з усього світу, 

до 2022 р. у фріланс перейде понад половина усього економічно активного 

населення України [645].  

Частка фрілансерів у структурі робочої сили в Україні, так і закордоном, 

постійно зростає. За даними української біржі  Freelancehunt, якщо в 2014 р. тут 

працювало 60 тис, 2015 р. – 110 тис, у березні 2016 р. – 125 тис виконавців з 

України, то в 2017 р. на цій платформі уже було зареєстровано 220 тис, а в 2018 р. 

– 320 тис осіб з України [481]. Причому обсяг їхнього доходу зріс втричі. 

Переломним для розвитку українського фрілансу став 2016 р. Унаслідок 

прийняття закону № 4496, що скасував адміністративні бар’єри для експорту 

послуг, був спрощений процес легалізації фрілансу та виведення отриманих 

закордоном коштів в Україні. Це сприяло збільшенню економічної активності 

українських фрілансерів закордоном. У 2014 р. на Upwork було зареєстровано 

31 тис нових фрілансерів з України. Практично така ж цифра була досягнута вже 

в першому півріччі 2015 р. і була потроєна в наступному році [645], що свідчить 

про стрімкий ріст частки українського фрілансу в глобальному ринку праці. 

Проте на сьогодні в Україні чисельність фрілансерів значно менша, ніж 

закордоном. Наприклад, за результатами опитування дослідницької компанії 

Edelman Berland 2015 р. третину економічно активного населення США склали 

фрілансери (за даними Forbes – майже 54 млн американців). В Україні їх частка 

значно менша – близько 1–5%, проте вона динамічно змінюється. 

Найвища регіональна активність притаманна фрілансерам-жителям столиці 

та обласних центрів України, а саме: Дніпра, Запоріжжя, Києва, Львова, Одеси, 

Харкова та ін. Значна частка серед них – молодь та особи до п’ятдесяти років. 

Зазначимо, що й закордоном на ринку фрілансу працює переважно молодь та 

особи віком до 50 років, проте для США характерна достатньо висока частка 

(понад третина) фрілансерів старшого віку, які, як правило, отримують значно 

вищий дохід, ніж їх молоді конкуренти. Найбільш поширеними замовленнями 
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серед українських фрілансерів на світових фріланс-майданчиках стала розробка 

мобільних додатків, створення сайтів, значно менше – послуги копірайтерів, 

переклад, продажі та маркетинг, інженерія тощо. За даними української фріланс-

біржі Frelancehunt, на їх платформі найбільше фахівців пропонує свої послуги у 

сфері дизайну (25%), копірайтингу (23%), послуг (22%), програмування (22%), 

просування (6%),  аудіо-, відеообробки (5%) [481]. Із них найбільш оплачуваною 

сферою діяльності є програмування. На сучасному етапі до переліку навичок і 

технологій, які користуються найбільшим попитом з боку замовників на 

українських та світових фріланс-майданчиках, входять PHP, JavaScript, HTML5, 

Android, IOS  Python, Rubi-on-Rails, AngularJS тощо. Водночас з’являються нові 

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

креативний дизайнер тощо). 

За даними Upwork незалежні фахівці з усього світу на умовах фрілансу 

заробляють близько 1 трлн дол. США за рік. За останні п’ять років заробіток 

фрілансерів з України також подвоївся завдяки високій якості послуг і 

підвищення рівня навичок. Згідно з опитуванням компанії Payoneer у 2018 р. на 

світових фріланс-біржах найвище оцінюють послуги юристів, дизайнерів, 

контент-менеджерів, маркетологів. Відповідно до результатів досліджень 

Payoneer більше половини фрілансерів, у тому числі з України, працюють не 

менше 30 годин на тиждень. Свої замовлення фрілансери знаходять не лише за 

допомогою міжнародних чи вітчизняних фріланс-платформ, а й через соціальні 

мережі – насамперед Facebook та Linkedin. Проте зростання “цифрової” 

пропозиції робочої сили спричиняє зниження ставок заробітної плати 

працівників у рамках стандарної зайнятості через посилення конкуренції на 

ринку праці. 

До недавнього часу українські фрілансери були більш орієнтовані на 

український та російський ринок праці. Це було зумовлено низкою чинників, 

серед яких – недостатній рівень знання англійської мови та широке 

розповсюдження використання російських платіжних систем Web Money та 

Yandex.Деньги. Проте після заборони використання останніх відбулася 
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переорієнтація українського фрілансу на західний ринок. Наразі українці 

найчастіше виконують проєкти замовників із США та Західної Європи.  

Україна приваблює зарубіжних замовників великою кількістю 

кваліфікованих працівників та їх високим рівнем технічної підготовки. У 2017–

2018 рр. за показником якості математичної та природничої освіти в Індексі 

глобальної конкурентоспроможності Україна посіла 27 місце серед 137 країн 

світу. Про цінність українських фрілансерів свідчить і той факт, що в 2015 р. було 

відкрито регіональне представництво Upwork в Україні. Одним із його завдань 

стало розширення механізмів та масштабів залучення українців до розробки ІТ-

проєктів, представлених на їх платформі. Крім того, регіональний менеджер 

Upwork оголосив наміри організації щодо створення закритої групи 

висококваліфікованих ІТ-розробників для виконання найбільших іноземних 

замовлень вартістю не менше 5 тис дол. США [645]. 

Загалом у рамках бізнесового краудсорсингу українці найбільш активно 

беруть участь у роботі зарубіжних майданчиків. Наприклад, значну кількість 

українців зареєстровано на цифрових платформах мікростоків, де розміщують 

якісні фото та відео в рамках економічної моделі с2с. Найбільш популярними 

серед цифрових платформ є Shaterstock, AdobeStock, iStockphoto, Fotolia, 

Dreamstime, Bigstock. Разом із тим український Depositphotos [448] (хоча 

офіційно головний офіс розташований у Флориді США), створений у 2009 р., 

входить до п’ятірки найбільших фотобанків світу і є одним із найвідоміших на 

Заході українських проєктів [41, с. 9]. Менше ніж за чотири роки кількість файлів 

перевищила 10 млн, унаслідок чого Depositphotos став найстрімкіше зростаючим 

фотобанком у світі [448]. До 2019 р. на Depositphotos було розміщено понад 80 

млн фото- та відеоконтенту. 

Загалом в Україні краудсорсинг більш поширений у соціально-культурній 

сфері, ніж у бізнесі. Прикладом цього є проєкти створення української версії 

Вікіпедії, “Зроби Україну чистою” тощо. Перша стаття в українській Вікіпедії 

була створена в 2004 р. і на сьогодні загальна їх кількість становить понад 

950 тис статей. У рамках проєкту створення української Вікіпедії користувачі 
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мають можливість створювати нову й редагувати ту інформацію, що є на сайті. 

На сьогодні до розробки україномовних статей Вікіпедії залучено понад 

100 тис осіб. Близько 3% із них беруть активну участь у перевірці інформаційних 

продуктів. Загалом за п’ятнадцять років було зроблено понад 24 млн редагувань. 

Крім того, щороку зростає кількість учасників тематичних конкурсів (тобто 

краудконкурсу) у Вікіпедії, що були започатковані з 2012 р. За п’ятнадцять років 

українська Вікіпедія стала найбільшою енциклопедією в історії України та 

стабільно посідає 6–7 місце у переліку найбільш відвідуваних сайтів [352]. 

Водночас розвиток української Вікіпедії свідчить про значний нереалізований 

краудсорсинговий потенціал українського населення. 

На противагу песимістичній оцінці про те, що Інтернет ізолює економічних 

індивідів один від одного, краудсорсинг за допомогою використання 

інформаційних технологій може сприяти розвитку безпрецендентних рівнів 

соціального залучення та згуртування, співпраці та продуктивних обмінів між 

представниками різних професій. Крім того, у рамках краудсорсингу економічні 

агенти здатні підвищувати рівні людського та соціального капіталів.  

Часто краудсорсингові ресурси сприяють подальшому працевлаштуванню. 

Наприклад, у 2010 р. була створена міжнародна платформа Stack Overflow. Це 

платформа, де досвідчені програмісти розміщують складні технічні завдання для 

ІТ-працівників із меншим досвідом. На цьому сайті щодня з’являється близько 

5500 запитань і приблизно на 80% із них знаходиться відповідь. Перші з 

користувачів, які виконують такі завдання, отримують високий рейтинговий бал. 

У США такий рейтинг почали вказувати в резюме, його враховують під час 

працевлаштування. Рекрутингові агентства теж почали використовувати подібні 

сайти з метою пошуку персоналу для компаній, оскільки такі платформи 

дозволяють оцінити деякі здібності окремого економічного агента порівняно з 

його колегами під час вирішення виробничих питань, а репутація як складова 

індивідуального соціального капіталу, яку економічні агенти отримали на одній 

платформі, має цінність поза середовищем, де вона була згенерована. Водночас 

краудсорсинг не лише мобілізує якісний людський капітал, а й примножує його.  
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Краудсорсинг має й негативні наслідки. Через розвиток краудсорсингу 

зростає загроза прекарної зайнятості, а також вимушеного та структурного 

безробіття. Невирішеними залишаються проблеми, пов’язані з альтернативними 

формами працевлаштування, зокрема відсутність соціального страхування та 

ризики правової незахищеності тощо. Крім того, збільшується обсяг неякісного 

інформаційного продукту та виникає необхідність його фільтрації. Відповідно 

до аналізу Yahoo Groups та фотообмінного сайту Flickr виявилося, що з кожних 

100 осіб на цих сайтах один створює, десять голосують, а вісімдесят дев’ять – 

пасивні користувачі. 

Сучасне покоління т. зв. цифрових аборигенів, які постійно перебувають в 

Інтернеті, – покоління краудсорсингу, яке пристосоване до того, що онлайнові 

спільноти здатні витіснити традиційні корпорації, проте в Україні ці процеси 

відбуваються значно повільніше. Воночас подальший розвиток краудсорсингу 

суттєво впливає на формування культури участі, а також зміну інституційного 

ландшафту ринку праці та виробничого процесу бізнес-структур.  

Загалом розвиток краудсорсингу створює низку суттєвих суспільно-

економічних переваг. По-перше, він має здатність формувати меритократичну 

модель управління суспільними процесами, залучаючи в економіку найбільш 

мотивованих, відповідальних, фахово підготовлених осіб, які є 

високопродуктивними економічними агентами. При цьому краудсорсинг 

створює умови для безперешкодної реалізації економічної активності населення, 

оскільки для участі в таких проєктах усуваються соціальні, професійні чи 

регіональні бар’єри. Для прикладу, менше 40% фотографів iStock проживає в 

Північній Америці, усі інші – за її межами. Учені на InnoCentive перебувають у 

різних країнах, і лише близько третини з них – із Північної Америки. Серед 

економічних агентів iStock та InnoCentive є чимало українців.  

По-друге, у краудсорсингу кожен суб’єкт господарської взаємодії може 

отримати значно більші економічні можливості, ніж він має в рамках наявних 

економічних структур. Усі суб’єкти господарювання є творцями, тобто здатні 

розшити пропозицію інновацій та якісного інформаційного продукту. Саме 
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краудсорсинг створює належні умови для мобілізації креативного потенціалу 

суспільства, що є основою для створення інноваційних продуктів, а, відтак, і 

чинником інноваційного розвитку економіки. 

Водночас краудсорсинг видозмінює й форму співпраці між компаніями та 

клієнтами. Ще Е. Тоффлер стверджував, що люди прагнуть не пасивно 

споживати, а брати участь у розробці й створенні значимих для них товарів. 

Краудсорсинг створює умови для демократизації виробництва, обміну та є 

важливим механізмом реалізації економічного потенціалу окремих людей та 

соціального капіталу суспільства.  

Таким чином, краудсорсинг є важливим інструментом трансформації 

ринкової системи і ринку праці зокрема, що зумовлює виникнення нових 

професій, зменшення ролі держави у відносинах розподілу, розвиток 

альтернативних форм економічної активності як джерел додаткового доходу, 

сприяє інноваційному розвитку економіки та залученню в економічний 

кругообіг раніше незадіяних ресурсів тощо.  

 

3.4. Краудфандинг як інструмент трансформації фінансового ринку 

 

В умовах діджиталізації економіки важливою економічною формою 

реалізації соціального капіталу та нагромадження капіталу стає краудфандинг 

(англ. “crowd” – натовп, “funding” – фінансування). Уперше термін 

“краудфандинг” був уведений в науковий обіг Дж. Хау 2006 року. Спочатку 

економісти трактували його як інструмент акумуляції коштів для реалізації 

громадських проєктів шляхом благодійництва. Проте на практиці виявилося, що 

краудфандинг генерує можливості для колективного фінансування не лише 

громадських, а й підприємницьких проєктів, а інвестори можуть отримати не 

лише соціальну, а й економічну цінність від такого фінансування. У зв’язку з цим 

важливо виявити нові економічні можливості, які відкриваються перед 

суб’єктами господарювання завдяки розвитку краудфандингу та дослідити його 

роль у трансформації фінансового ринку.  
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До основних суб’єктів краудфандингу належать донори (інвестори, бекери), 

інтернет-платформи (посередник), реципієнти. Реципієнти – економічні 

суб’єкти, які на краудфандинговій платформі пропонують комерційний чи 

некомерційний проєкт та визначають мінімальний обсяг бюджету, необхідний 

для його реалізації. Для них краудфандингові сервіси дозволяють здійснити 

апробацію проєктів та оцінити обсяг попиту на запропонований продукт. Крім 

того, за короткий проміжок часу реципієнти здатні отримати достатньо “дешеві” 

гроші, за допомогою яких можна започаткувати власний бізнес та вийти на ринок 

із готовим товаром. Донори оцінюють такі проєкти та здійснюють їх 

інвестування. В умовах високої недовіри до діяльності класичних фінансових 

інститутів та значної вартості кредитних ресурсів це зручний та вигідний 

інструмент капіталовкладення задля отримання економічної вигоди. 

Інтернет-платформа виконує функції майданчика для проведення 

трансакцій. Крім того, вона виступає гарантом у захисті прав обох економічних 

суб’єктів. Відсутність потреби у послугах юриста, контролюючих інститутів та 

інших посередників щодо пошуку інвесторів і клієнтів дозволяє частково 

знизити трансакційні витрати для донора та реципієнта, а відповідно укласти 

угоду на більш економічно вигідних для них умовах. Комісія краудфандингової 

платформи, як правило, не перевищує 10% вартості проєкту, тому така співпраця 

вищезазначених суб’єктів є взаємовигідною для усіх сторін. 

Залежно від критерію види краудфандингу можна класифікувати по-

різному. Відповідно до мети проєкту розрізняють соціальний, політичний, 

культурний, бізнес-краудфандинг тощо. Німецький учений І. Хемер [513] 

пропонує виділяти моделі пожертви, спонсорства, попереднього продажу тощо. 

Американський дослідник С. Дреснер розрізняє моделі філантропії та 

кредитування [454]. Аналітики Світового банку пропонують розмежовувати такі 

види краудфандингу як інвестування та пожертв, а в межах кожної з них 

виокремлювати рівноправний, позичковий і роялті (додаток Р, табл. Р.2). 

Ми ж вважаємо, що винагородний краудфандинг недоцільно кваліфікувати 

як пожертву, оскільки донор очікує винагороду в негрошовій формі – подарунка, 
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попереднього продажу товару тощо. На нашу думку, види та моделі 

краудфандингу варто систематизувати в такий спосіб (рис. 3.9).  

Рис. 3.9. Види та моделі краудфандингу 

Джерело: авторська розробка. 

 

Найпершою моделлю краудфандингу була благодійна, у рамках якої донори 

не очікують на одержання прямої вигоди від власної фінансової пожертви. У 

цьому випадку краудфандинг має спільні риси з благодійністю, меценатством, 

філантропією тощо. Як правило, він передбачає участь донорів у проєктах, що 

мають високу соціальну цінність. Інтернет-платформами благодійного 

краудфандингу є Donors Choose, Global Giving, Causes та ін. 

Проте часто ця модель краудфандингу трансформується у винагородну, 

коли пожертва на користь соціального проєкту дозволяє інвесторам 

скористатися податковими пільгами. Останні запроваджені в більшості країнах 

ЄС, США та ін. Водночас основним ризиком від використання благодійного 

краудфандингу є можливість підприємців ухилитися від оподаткування.  

Винагородний краудфандинг є найбільш близьким до моделі спонсорування 

проєктів. У цій моделі реципієнти й донори домовляються щодо винагороди, яку 

підприємець зобов’язаний надати в обмін на одержані кошти. Винагорода, на яку 
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очікує донор, може мати матеріальний або нематеріальний характер. До 

останньої належать лист подяки, запрошення на вечерю, автограф, згадування 

імені донора в титрах фільму чи обкладинці музичного диску тощо. Матеріальна 

винагорода, як правило, передбачає отримання подарунка, одиниці готового 

товару або можливості попереднього замовлення, коли спонсорований продукт 

буде наданий донору до початку його масового розповсюдження. Унаслідок 

цього впродовж певного часу донори стають ексклюзивними користувачами 

товару або послуги. На етапі становлення краудфандингу інтернет-платформи 

найчастіше використовували негрошову винагороду як стимулювальний чинник 

для інвестування. Прикладами платформ, які активно її застосовують, є 

Indiegogo, Kickstarter, Patreon, RocketHub тощо. 

Кредитний краудфандинг передбачає наявність між інвестором та автором 

проєкту грошових відносин за схемою банківського кредитування. Винагородою 

є проценти за користування кредитом і повернення суми боргу після закінчення 

певного періоду. У цій моделі залучені від інших економічних агентів кошти 

мають бути повернені разом із відсотками. Прикладами таких платформ є Kiva, 

Lending Club та ін. У даному випадку кредитування характеризується високим 

рівнем ризику, оскільки багато таких проєктів не витримують конкуренції й 

інвестор може не одержати відшкодування. Натомість в умовах високої 

рентабельності підприємницького проєкту донор має можливість отримати 

грошову суму, яка значно перевищує обсяг вкладених інвестицій.  

“Наймолодшою” моделлю краудфандингу є краудінвестинг. Він був 

започаткований у квітні 2012 р. у США – після прийняття закону Б. Обами “Jump 

start Our Business Startups Act” [533] (т. зв. “законопроєкт краудфандингу”). Цей 

закон дозволив інвесторам вкладати невеликі суми в розвиток компанії через 

краудінвестинг, що побудований за принципом класичної участі в акціонерному 

капіталі фірми. Розрізняють декілька видів краудінвестингу: через інвестування 

в цінні папери (інвестори купують частину компанії-емітента) чи участь у 

виручці (встановлюють частину прибутку, яку отримують інвестори від 

компанії-емітента залежно від обсягу інвестування). У такий спосіб донори 
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інвестують кошти в акціонерний капітал, а їх фінансовою винагородою є акції 

компанії, дивіденди, право голосу тощо. До платформ такого типу можна 

віднести Crowdfunder, Startup Crowdfunding, Angel List тощо. Краудінвестинг, 

або т. з модель мікроінвестицій, є найбільш складною моделлю краудфандингу. 

Серед країн Європи піонером у розвитку цієї моделі стали Нідерланди, які з кінця 

2012 р. теж почали застосовувати інструменти краудінвестингу. 

Як бачимо, більшість моделей краудфандингу передбачає винагороду в 

різних формах: попереднього продажу товару, отримання процентів за 

користування позиченим капіталом, частки прибутку тощо. Навіть пожертва 

через благодійну модель краудфандингу дозволяє одержати податкові пільги в 

багатьох країнах світу. У такий спосіб за допомогою краудфандингу донор може 

отримати соціальну та економічну цінність від участі в інвестуванні, а 

підприємець – капітал під реалізацію свого проєкту та монетизувати інноваційні 

ідеї. На підставі цього можемо стверджувати, що краудфандинг є інструментом 

трансформації фінансового ринку. 

Краудфандинг суттєво відрізняється від інших форм капіталоутворення, 

зокрема фінансування з боку бізнес-ангелів і венчурних підприємців [552]. 

Останні, як правило, вкладають кошти в технічні стартапи. Натомість за 

допомогою краудфандингу фінансуються підприємницькі проєкти в різних 

сферах діяльності. Такі проєкти є міжсекторальними і більш орієнтованими на 

суспільний попит та й дозволяють заручитися підтримкою з боку майбутніх 

споживачів. Краудфандингове фінансування (подібно до ангельських 

інвестицій), як правило, здійснюється на ранніх стадіях розвитку проєкту, тобто 

воно більше відповідає потребам підприємців на початковому етапі створення 

власного бізнесу [113]. Венчурні інвестори надають перевагу фінансуванню 

бізнесу вже на етапі масштабування [203]. Краудфандинг є відносно недорогим 

способом залучення фінансових ресурсів. У випадку венчурного чи ангельського 

інвестування засновники проєкту змушені розподіляти близько половини свого 

прибутку на користь інвесторів. Під час краудфандингу вартість інвестицій є 

значно меншою. Крім того, підприємці зберігають право самостійно управляти 
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своїм бізнесом, тоді як венчурні капіталісти й бізнес-ангели часто вимагають 

контрольний пакет акцій, а у випадку входження до ради директорів – підвищені 

дивіденди. Водночас краудфандинг є більш доступним і зрозумілим 

інструментом залучення інвестицій для самих підприємців. Презентація проєкту 

на краудфандинговій платформі (хоча й вимагає затрат часу й коштів), як 

правило, обмежена середовищем Інтернету, тоді як пошук венчурних інвесторів 

та бізнес-ангелів часто пов’язаний із необхідністю відвідування спеціалізованих 

заходів, публічними презентаціями проєкту, особистими зустрічами [339] тощо. 

Таким чином, фандрайзинг через краудфандингові платформи значно знижує 

трансакційні витрати й дозволяє залучити потенціал власного соціального 

капіталу підприємця та соціального капіталу груп, до яких він належить. 

З вищезазначеного видно, що краудфандинг має суттєві переваги як 

інструмент фандрайзингу [586].  

Рис. 3.10. Динаміка розвитку альтернативних видів фінансування  

(млрд дол. США) 

Джерело: [612].  

 

Як видно з рис. 3.10, від часу своєї появи за обсягом залучених коштів йому 

вдалося перетворитися на повноцінний інструмент альтернативного 

фінансування, який має конкурентні переваги порівняно з традиційним 

банківським кредитом і навіть поряд із венчурним й ангельським інвестуванням. 

Стрімке підвищення його ролі та частки у фінансуванні підприємницьких 
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проєктів з 2013 р. підтверджують дані Світового банку. 

Перший успішний проєкт на основі краудфандингового фінансування був 

реалізований у 1997 р., коли британська рок-група зібрала необхідну суму для 

власного туру через пожертви своїх фанатів за допомогою інтернет-технологій. 

Унаслідок цього в 2001 р. з’явилася перша спеціалізована краудфандингова 

платформа – ArtistShare [404]. Вона й нині спеціалізується на залученні 

інвесторів для розвитку творчої індустрії.  

Проте особливий інтерес до краудфандингових платформ виник після 

глобальної кризи 2007–2009 рр. Причиною стало зменшення обсягу вільного 

міжнародного капіталу та підвищення критеріїв до фінансування стартапів, 

кредитування малого бізнесу тощо. Згідно з даними Google Trends, зростання 

інтересу до краудфандингу розпочалося з кінця 2010 р. У 2013–2016 рр. 

зафіксовано збільшення кількості запитів користувачів щодо краудфандингу та 

можливостей його використання. Пік інтересу припав на липень 2015 р. 

Найбільше запитів здійснювали жителі розвинених країн, а саме: Австрії, Бельгії, 

Великої Британії, Іспанії, Італії, Нідерландів, Німеччини, Португалії, Сінгапуру, 

Франції, Швейцарії, Японії. До недавнього часу значно менше ним цікавилися в 

Польщі, Російській Федерації, Румунії, Україні, Чеській Республіці тощо.  

Регіонально краудфандинг уперше був апробований у США й Західній 

Європі, а згодом – в інших країнах світу. У Латинській Америці найбільш 

динамічно краудфандинг розвивається в Бразилії, в Африці – Кенії, в Азії – 

Брунеї, Гонконгу, Індії, Китаї, Малайзії, Республіці Корея та ін. 

Тривалий час США були лідером за кількістю краудфандингових платформ 

та обсягом залучених за їх допомогою коштів (табл. 3.1).  

Таблиця 3.1 

Кількість краудфандингових платформ 

Країна Кількість 

платформ 

Країна Кількість 

платформ 

США 344 Бразилія 17 

Франція 53 Канада 34 
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Продовження табл. 3.1 

Італія 15 Австралія 12 

Великобританія 87 Південна Африка 4 

Іспанія 27 Індія  10 

Нідерланди 34 Російська Федерація 4 

Німеччина 26 Китай 1 

Джерело: [438, с. 18]. 

 

Проте в 2013–2016 рр. значно збільшилися кількість азіатських 

краудфандингових платформ та обсяг капіталоутворення на них. Якщо в 2012 р. 

в Китаї функціонувала лише 1, то в 2013 р. – 800, а в 2015 р. – 2595 платформ 

[662]. У 2015 р. за допомогою краудфандингу в Азії  було акумульовано 

10,54 млрд дол. США, що виявилося в півтора раза більше, ніж у Європі 

(6,48 млрд дол. США), та майже в стільки ж разів менше, ніж у Північній 

Америці (17,25 млрд дол. США). За два роки рівень зростання краудфандингу в 

Індії склав 230%, а в Китаї – 328% [662]. Це підтверджує припущення про 

експонентний розвиток такої інноваційної форми соціального капіталу в різних 

частинах світу. Загалом, починаючи з 2013 р., спостерігається стрімкий ріст 

обсягів капіталоутворення на краудфандингових платформах у світі. 

Рис. 3.11. Обсяг капіталоутворення на краудфандингових платформах 

Джерело: [437].  
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Як видно з рис. 3.11, якщо в 2010 р. краудфандингові платформи 

мобілізували близько 900 млн дол. США, то 2014 р. – 16,2, 2015 р. – 34 млрд дол. 

США [437]. Упродовж 2016–2018 рр. спостерігався подальший експонентний 

розвиток краудфандингу. Загальна вартість капіталоутворення в 

краудфандинговому сегменті 2018 р. склала 53 млрд дол. США. Станом на 

вересень 2019 р. аналітики прогнозували, що цього року обсяг залучених коштів 

через краудфандингові платформи у світі наблизиться до 70 млрд дол. США 

[435]. Зазначимо, що такі показники відповідають очікуванням експертів 

Світового банку, згідно з якими до 2021 р. оборот краудфандингу становитиме 

не менше 90 млрд дол. США [438] та істотно зросте обсяг трансакцій (рис. 3.12).  

Рис. 3.12. Вартість трансакцій на краудфандингових платформах 

Джерело: складено за даними [435]. 

 

Упродовж 2009–2019 рр. змінилася й структура інвестиційного портфелю 

краудфандингового фінансування. До 2013–2014 рр. за допомогою 

краудфандингу фінансували переважно соціальні проєкти, тоді як інвестиції у 

підприємницький сектор складали лише 16,9% [437]. У 2014 р. частка 

фінансування підприємницьких проєктів зросла майже втричі. Впродовж 
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останніх п’яти років кількість компаній, які отримують інвестування за 

допомогою краудфандингу, продовжує зростати, що видно на рис. 3.13. 

Рис. 3.13. Кількість компаній, які отримали фінансування через 

краудфандингові платформи 

Джерело: складено за даними [435]. 

 

На краудфандингових платформах серед підприємців основними 

реципієнтами стали стартапери (59%), власники малого (20%) й середнього 

(13%) бізнесу. Найменшу частку серед підприємців, що залучають кошти на 

краудфандингових платформах, склали представники великого бізнесу (8%) 

[662]. Водночас майже половину всіх залучених коштів для реалізації 

підприємницьких проєктів отримують стартапи, 25% – малі, інше – середні та 

великі підприємства. Найбільш активно фінансують підприємницькі проєкти, 

пов’язані з розробкою інтернет-сервісів, медіа, технологіями [662] тощо.  

Припускаємо, що найближчими роками їх кількість буде зростати, оскільки 

стартапам, малим і середнім підприємствам значно важче отримати доступ до 

фінансування в традиційних фінансових інститутах, ніж великому бізнесу. У 

зв’язку з цим окремі експерти прогнозують, що в 2023 р. цей показник 

наблизиться до позначки 120 млн компаній [435].  
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Упродовж 2009–2019 рр. змінилася й домінантна модель краудфандингу. Як 

вище зазначалося, його перша модель носила переважно благодійний характер. 

Проте з часом її почала витісняти винагородна, а згодом – кредитна та 

інвестиційна моделі (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Структура краудфандингу в 2015 р. 

Модель краудфандингу Обсяг трансакцій, млрд 

дол. США 
Частка, % 

Кредитна 25 73,5 

Винагородна 2,68 7,8 

Благодійна 2,85 8,3 

Краудінвестинг 3,7 10,8 

Усього 34 100 

Джерело: складено на основі [437].  

 

Як видно з табл. 3.2, у 2015 р. найбільшою структурною складовою 

світового краудфандингу було кредитне фінансування. Частка винагородної 

поступово зменшувалася або зростала повільнішими темпами порівняно з 

іншими моделями краудфандингу. 

Рис. 3.14. Обсяг капіталоутворення за допомогою винагородного 

краудфандингу в Європі впродовж 2012–2017 рр. 

Джерело: [436].  
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Сьогодні попри те, що в багатьох країнах і досі домінантними є винагородна 

(див. рис. 3.14) чи кредитна моделі, одночасно спостерігається збільшення ролі 

краудінвестингу в капіталоутворенні бізнес-структур [144].  

Згідно з дослідженням американської консалтингової компанії Massolution 

найбільша частка успішних підприємницьких проєктів у 2017–2018 рр. 

реалізовувалася за допомогою кредитного та змішаного краудфандингу [435]. 

Загалом в економічно розвинутих державах (США, Німеччині, Нідерландах, 

Франції та ін.) краудфандинг перетворився на ефективний інструмент мобілізації 

фінансових ресурсів для малих і середніх підприємств. Наразі США залишається 

лідером за обсягом трансакцій на краудфандингових платформах у світі, що 

зростає приблизно на 20% щороку. Якщо в 2015 р. вартісна оцінка таких операцій 

склала 642, 2016 р. – 819, то в 2017 р. – майже 959 млн дол. США [435]. 

Водночас Франція – одна з країн-піонерів, у яких були створені 

краудфандингові платформи (наразі їх кількість становить близько 140). Франція 

займає третє місце у світі за кількістю активних краудфандингових платформ та 

перше в Європі за обсягами коштів, акумульованих завдяки краудфандингу. У 

Франції розвиток краудфандингу стимулюється урядом.  

Другою європейською державою за обсягами краудфандингового 

фінансування стала Німеччина, потенційний ринок якої найбільший в ЄС з 

погляду чисельності населення, яке перевищує 82 млн осіб. Основною 

перешкодою для розвитку краудфандингу в Німеччині стали законодавчі 

обмеження сфери застосування такої форми альтернативного фінансування 

підприємницьких проєктів. Найбільш успішною платформою в Німеччині є 

“Seedmatch” (Дрезден). Від часу створення в 2011 р. за її допомогою було 

профінансовано підприємницькі проєкти вартістю 10,7 млн євро. Мінімальний 

обсяг інвестиційного внеску на цій платформі складає 250 євро. Друга відома 

краудфандингова платформа в Німеччині – “Companisto” (Берлін), яка об’єднала 

понад 15 тис інвесторів. Мінімальний обсяг інвестицій на ній становить 5 євро. 

Третьою німецькою краудфандинговою платформою є “Innovestment” (Берлін), 
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яка спеціалізується на інвестиціях в інноваційні стартапи. Останній ресурс має 

унікальну модель, що передбачає проведення аукціонів.  

Третьою європейською державою, де активно розвивається 

краудфандингове фінансування підприємницької діяльності, є Нідерланди. 

Обсяг трансакцій та кількість краудфандингових платформ у Нідерландах не 

найбільші серед країн Європейського Союзу, проте за показником середнього 

обсягу краудфандингових операцій на одного мешканця вони значно 

випереджають Німеччину та Францію: 7,8 порівняно з 1,8 та 4,4 євро [662] 

відповідно. Нормативну базу для розвитку краудфандингового 

капіталоутворення в Нідерландах вважають однією з найкращих у світі. 

Зростання обсягів трансакцій через краудфандингові платформи зумовив 

збільшення кількості останніх. До одних із найбільших міжнародних 

краудфандингових платформ належать Kickstarter (США), Indiegogo (США), 

Rockethub (США), Boomerang (Данія), Betterplace (Німеччина), FlyingV 

(Тайвань), DemoHour (КНР) та ін. Є чимало краудфандингових платформ, які 

працюють переважно на національному ринку (наприклад, турецькі платформи 

– Crowdfon.com, Biayda.com, Fonlabeni.com, Fongogo.com та ін). Потенційні 

можливості використання усіх вищезазначених сервісів є значними. Тут 

мобілізуються вільні кошти, зосереджується високий рівень креативності та 

людського капіталу, розвивається підприємницька культура, що загалом є 

сприятливим середовищем для забезпечення економічного зростання та 

уникнення бар’єрів традиційного фінансового ринку. 

За обсягом трансакцій найбільш успішними міжнародними платформами 

2018 р. стали GoFundMe та Kickstarter. 

Краудфандингова платформа Kickstarter була заснована П. Ченом, 

Я. Стріклером, Ч. Адлером в 2009 р. і спочатку була орієнтована на мешканців 

США. Згодом платформа стала доступною для інших країн: з 2012 р. – 

Великобританії, 2013 р. – Канаді, Австралії, Новій Зеландії, 2014 р. – Данії, 

Ірландії, Норвегії, Швеції, 2015 р. – Іспанії тощо. Ключова ідея створення такого 

сервісу полягала у спрощенні реалізації підприємницьких проєктів незалежно 
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від місцерозташування їх розробників. На думку засновника компанії, “на цій 

платформі люди пропонують інноваційні продукти, досвід в обмін на фінансову 

підтримку своїх ідей” [537]. Реципієнти створюють мініекономіку навколо свого 

проєкту, генеруючи цінності для тих інвесторів, які готові підтримати проєкт. Як 

винагороду Kickstarter отримує 5% від загального обсягу залучених коштів, 

проте, на відміну від інших, він не претендує на право власності на проєкти, які 

реалізує. 14 лютого 2013 р. Kickstarter випустив додаток під назвою 

Kickstarter ОС IOS для iPhone, що спростило доступ користувачам до 

краудфандингової платформи. 

Kickstarter спрямована на реалізацію насамперед інноваційних проєктів 

[140]. Найбільший попит мають ідеї, пов’язані з технічними винаходами, 

софтом, музикою чи відео. Власник проєкту зобов’язаний вказати термін та 

мінімальну суму коштів, яку необхідно зібрати за допомогою краудфандинг-

майданчика. Він повинен розмістити опис стартапу за однією з категорій 

платформи: мистецтво, ремесло (рукоділля), танець, дизайн, мода, кіно і відео, 

продукти харчування, журналістика, ігри, музика, фотографія, видавництво, 

технологія, театр. У випадку, якщо за вказаний термін необхідну мінімальну 

суму не було зібрано, гроші повертають донорам. Такий принцип критикують 

інші платформи, оскільки це часто спонукає розробників самостійно 

дофінансовувати проєкт до закінчення терміну акумуляції коштів на Kickstarter. 

Крім того, усі проєкти проходять попередній відбір з боку краудфандингового 

сервісу. Тому цю платформу часто звинувачують у надмірній комерціалізації та 

специфіці відбору проєктів.  

Як видно з рис. 3.15, обсяг капіталоутворення на платформі Kickstarter 

зростає: якщо в 2009 р. було акумульовано близько 1,5, то в 2015–2018 рр. – 550–

650 млн дол. США. 



270 
 

Рис. 3.15. Обсяг капіталоутворення на платформі Kickstarter 

Джерело: складено за даними [537]. 

 

Загалом від часу створення Kickstarter до сьогодні на платформі було 

проінвестовано 171 461 проєкт вартістю майже 4,5 млрд дол. США. До такого 

фінансування підприємницької діяльності долучилося близько 17 млн осіб [603]. 

Найбільш відомими проєктами Kickstarter стали смарт-годинники Pebble, 

консоль OUYA, 3D-принтер FORM 1, окуляри OculusRift тощо. Їм вдалося 

мобілізувати 10,3 млн дол., 8,6 млн дол., 2,9 млн дол., 2,4 млн дол. США 

відповідно. Станом на початок жовтня 2019 р. найуспішніші проєкти Kickstarter 

представлені в табл. Р.3 додатку Р. 

Краудфандингові кошти часто є стартовим капіталом для підприємців. 

Проте економічні агенти інвестують у кінцевий продукт, а не компанію, тому 

часто такі успішні проєкти не тривалі. Яскравим прикладом цього може бути 

історія компанії Pebble. Як видно з таблиці Р.3, два її проєкти належать до 

десятка найуспішніших в історії функціонування Kickstarter. Ця фірма виникла в 

2012 р. Для запуску проєкту була необхідна сума обсягом 100 тис дол. США, 

проте засновники отримали на Kickstarter близько 10 млн дол. США. Pebble 

започаткувала ринок смарт-годинників у світі. Перші годинники мали e-ink-

екран для того, щоб користувачі могли прочитати повідомлення зі смартфона за 
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допомогою годинника. У 2015 р. був представлений новий продукт Pebble – 

Pebble Time. За допомогою Kickstarter лише за перші 17 хвилин відкриття 

проєкту було акумульовано 500 тис дол. США, яку планували отримати 

розробники загалом. Натомість компанії вдалося мобілізувати 20 млн дол. США 

і встановити новий рекорд за обсягом акумульованих коштів. У першому 

кварталі 2015 р. частка Pebble на ринку смарт-годинників склала близько 35%, 

незважаючи на те, що в 2014 р. на ринку з’явилися годинники від Apple. Pebble 

використовувала винагородну модель краудфандингу. У 2013 р. та 2015 р. їх 

донори на краудфандинговій платформі отримали годинники. 2015 року було 

кілька спроб купити компанію: з боку японського виробника годинників Citizen 

за 740 млн дол. США, а згодом Intel – за 70 млн дол. США. У грудні 2016 р. 

виробник смарт-годинників Pebble продав свій бізнес Fitbit за 30-40 млн дол. 

США, закрив власне виробництво та припинив технічну підтримку своїх 

пристроїв. Отже, можемо стверджувати, що і найуспішніші краудфандингові 

проєкти можуть мати нетривалий життєвий цикл, проте їм удається за короткий 

проміжок часу реалізувати інноваційні ідеї. 

В Україні краудфандинг є достатньо новим суспільним феноменом [118, 

119]. Якщо закордоном каталізатором розвитку краудфандингу стала криза 

2008–2009 рр., то в Україні – події 2014–2016 рр. Поява національних 

краудфандинг-майданчиків стала можливою через відродження традицій 

меценатства, поступову відмову від пострадянських звичок патерналізму, 

надмірної споживацької поведінки та пасивної громадянської позиції тощо.  

Одним із найбільш успішних майданчиків краудфандингу в Україні є 

biggggidea.com. Він був створений у 2009 р. для “обміну ідеями між соціально 

активними людьми”, тому й отримав назву BigIdea. У 2012 р. BigIdea запустив 

краудфандингову платформу “Спільнокошт”, яка стала першим майданчиком 

колективного фінансування в Україні. На думку засновників платформи, вона 

спрямована на реалізацію проєктів, які здатні забезпечити системні зміни в 

суспільстві та сприяти економічному зростанню національної економіки. На 

платформі розміщають проєкти у сфері культури, охорони здоров’я, освіти, 
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літератури, спорту, музики, науки, професійних подорожей та журналістики. 

Українці переважно фінансують проведення фестивалів, громадське 

телебачення, радіо, документальні та медичні проєкти, міські інновації. 

Найбільший успіх тут мають проєкти соціального підприємництва, які 

зміцнюють та розвивають інституту соціального капіталу. До найвідоміших 

проєктів “Спільнокошт” належать фінансування Hromadske.tv, Громадського 

радіо, театрального фестивалю “Документ”, мистецьких проєктів Babylon-13 та 

“Квиток до успіху: взаємна допомога” тощо. Основні напрями фінансування – 

креативні некомерційні проєкти, освіта, творча співпраця. Якщо в 2015 р. 

успішно було профінансовано 71, то в 2016 р. – 95, 2017 р. – 84, 2018 р. – 

91 проєкти [320]. 

Серед українських платформ слід виокремити також Na-Starte – платформа 

для фінансування комерційних, соціальних стартапів та бізнес-ідей, яка працює 

на українському ринку з 2013 р. Платформа отримує 8% від зібраної суми 

виключно у випадку вдалого завершення проєкту. Усі гроші з проєкту, який 

уважають невдалим, повертають на рахунки вкладників. За час існування 

платформи зібрано близько 12 млн грн. та підтримано більше 50 тис проєктів. 

Найбільш успішний проєкт зібрав 3,7 млн грн [560]. Загалом український 

краудфандинг має переважно соціально-культурну спрямованість. Українці 

часто фінансують проєкти, які змінюють культурне середовище. До основних 

переваг використання краудфандингу в Україні належать мінімальні витрати на 

створення проєкту та мінімальні ризики тощо. 

Водночас українці беруть активну участь на іноземних краудфандинг-

майданчиках. Найбільшими українськими стартапами, які були профінансовані 

за допомогою Kickstarter, стали LaMetric (зібрано 369 тис дол. США), Petcube 

(251 тис дол. США), iBlazr (156 тис дол. США). LaMetric – універсальний 

годинник, розроблений львівською командою, який показує температуру, 

погоду, новини з бірж тощо. iBlazr – світодіодний спалах для смартфонів та 

планшетів, який вільно синхронізується з iPhone, iPad та Android. Не менш 

успішним серед українських проєктів став стартап Petcube, який призначений 
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для дистанційного спілкування з домашніми тваринами. На початку лютого 

2017 р. Petcube представив два успішні проєкти на Kickstarter. В одному випадку 

засновники зібрали 251 225 дол. США (було заплановано 100 тис дол. США) від 

1 758 інвесторів, у другому – 319 193 дол. США (ціль – 200 тис дол. США) від 

2 229 інвесторів. Значна кількість донорів дала змогу стартапу отримати 

ангельські інвестиції та потрапити до китайського акселератора Haxlr8r. У 

березні 2015 року Petcube отримав 1 млн 100 тис дол. США інвестицій від 

AlmazCapital і AVenturesCapital. Про вагомість такого інноваційного проєкту 

свідчить і той факт, що його розробники потрапили до списку 100 людей–творців 

змін у Європі. Нині відомі ще щонайменше три інноваційні проєкти, 

запропоновані українцями, які отримали визнання на Kickstarter: Jollylook, 

Senstone, RollSpin. 

Ще однією світовою краудфандинговою платформою, з якою співпрацюють 

українці, є Indiegogo [527]. На цій платформі немає обмежень щодо типу проєкту 

та географічної локації компанії. Найбільш успішними напрямами на такій 

платформі є проєкти, які покращують побут та навколишнє екосередовище. 

Перевагою цього краудфандингового майданчика є гнучке фінансування, коли 

реципієнт отримує зібрану суму навіть за умови, коли запланована мінімальна 

сума не була отримана. Крім того, на Indiegogo нещодавно з’явилася опція 

“безкінечний краудфандинг”, коли не вказують крайній термін завершення 

кампанії. Найбільш успішними проєктами Indiegogo стали смартфон UbuntuEdge 

(понад 13 млн дол. США), вулик FlowHive (11,32 млн дол. США), розумний 

шолом Skully (2,8 млн дол. США), сімейний робот Jibo (2,3 млн дол. США) [118]. 

Водночас існує низка специфічних вимог іноземних краудфандингових 

платформ, що є перешкодою для капіталізації українських стартапів на цих 

майданчиках: 1) наявність рахунку на Amazon Payments; 2) представництво в 

команді представника зі США або однієї з країн, де офіційно запущена 

краудфандингова платформа. У такий спосіб українці мають можливість 

представляти власні стартапи на іноземних майданчиках, долучатися до 

фінансування чужих проєктів та ставати співінвесторами в рамках 
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краудінвестингу. Так, лише в кризовий 2014 р., коли спад виробництва в 

національній економіці склав 6%, понад 1 тис осіб з України профінансувала 

інноваційні проєкти на іноземних краудфандингових платформах вартістю 

259 тис дол. США. На підставі цього можемо стверджувати, що проблема довіри 

та мотивації є ключовими в розвитку краудфандингових платформ в Україні. Як 

бачимо, краудфандингові платформи в Україні поступово розвиваються та лише 

починають позиціонуватися як новий фінансовий інструмент для залучення 

інвестицій, проте наразі на українських майданчиках краудфандингу перевага 

надається соціальним проєктам, а не бізнесовим. 

Отже, краудфандинг є потужним інструментом економіки спільного 

користування, розвиток якого належить до сучасних глобальних трендів. 

Американська та європейська традиції краудфандингу склалися не так давно, 

проте цьому сприяла сформована роками культура інвестування. Для України 

таке явище є достатньо новим, але перспективним. Специфіка розвитку 

краудфандингу в Україні полягає в тому, що він має переважно соціальну 

спрямованість, тому його розвиток одночасно сприяє формуванню традицій 

інвестування, прогресивній зміні цінностей українського суспільства, появі 

альтернативного банківському фінансуванню, реалізації соціальних та 

економічних інновацій тощо. Водночас успіх розвитку краудфандингу значною 

мірою залежить від стану довіри та рівня розвитку соціальних мереж, а це 

означає, що інститут соціального капіталу може бути використаний як 

ефективний механізм розвитку нових технологій капіталоутворення та 

продуктивного розподілу ресурсів. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

 

1) 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. Обґрунтовано, що поширення під впливом розвитку 

інформаційно-мережевої економіки нових шерінгових форм соціального 

капіталу зумовлює кардинальну трансформацію функцій ринкових і державних 

інститутів, перетворення інтернет-мереж на найбільш важливий механізм 

економічної взаємодії, формування переважно мережевої системи економічних 

зв’язків, що зрештою сприяє подоланню асиметрії ринкових можливостей, 

руйнуванню інституційних бар’єрів економічних трансакцій, залученню в 

економічний кругообіг раніше не задіяних ресурсів та розширенню “радіусу” 

довіри між економічними агентами. 

2) 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. Встановлено, 

що під впливом цифровізації економіки відбувається трансформація й 

витіснення традиційних для українського історичного контексту економічних 



276 
 

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 

інституту соціального капіталу в умовах інформаційно-мережевої трансформації 

економіки є зростання його впливу на економічний розвиток. 

3) 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 
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дизайнер тощо), а також призводить до розвитку прекаріату, збільшення 

структурного безробіття, зменшення оплати праці тощо. 

4) Визначено, що в 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 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”. 

Основні положення цього розділу викладені в публікаціях автора [128, 98, 

105, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 123, 126, 129, 133, 135, 138, 140, 141, 143, 144, 

146, 148, 608]. 
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РОЗДІЛ 4 

ВПЛИВ ІНСТИТУТУ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА 

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК НА МІКРО-, МЕЗО- ТА МАКРОРІВНЯХ В 

УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-МЕРЕЖЕВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

4.1. Складові та типи інституту соціального капіталу в контексті їх 

впливу на економічний розвиток 

 

Роль інституту соціального капіталу в економічному розвитку може бути 

досліджена лише через оцінювання відповідного впливу окремих його 

субінститутів на економічні процеси. Субінститути соціального капіталу значно 

відрізняються за рівнем трансформаційної спроможності та характером 

економічних змін, які вони спричиняють.  

Ще наприкінці 1980-х років відомий американський дослідник 

М. Абрамовіц у своїй статті “Доганяючи, переганяючи та відстаючи” розглянув 

основні елементи економіко-технологічного потенціалу країн та фактори, які 

впливають на динаміку його розвитку [394]. На думку дослідника, сукупно ці 

фактори визначають т. зв. соціальну здатність (англ. social capability) держав, 

тобто їхній потенціал щодо розбудови економіко-технологічного потенціалу. 

Серед ключових чинників поряд із освітою, наявністю розвинутих фінансових 

інститутів М. Абрамовіц виділив інституційну довіру, дієвість формальних і 

неформальних правил у суспільстві, що в підсумку найбільше визначають 

ефективність економічного розвитку. 

Згодом експерти Світового банку на практиці довели зростання впливу 

невидимого, зокрема й соціального капіталу, на національне багатство країн 

світу. Згідно з їхніми висновками, які представлені на рис. 4.1, у всіх 

економічних системах цей т. зв. невидимий капітал має вирішальне значення в 

економічному розвитку.  
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Рис. 4.1. Структура національного багатства країн світу, % 

Джерело: [652].  

 

Механізми, за допомогою яких реалізується вплив субінститутів 

соціального капіталу на економічний розвиток, суттєво відрізняються один від 

одного. Їх дослідження дозволяє виявити обмеження та можливості застосування 

складових інституту соціального капіталу як конструктивних, чи деструктивних 

чинників економічного розвитку.  

Взаємозалежність між цінностями як субінститом соціального капіталу та 

траєкторією економічного розвитку можна дослідити на підставі аналізу 

цивілізаційних карт Р. Інґлгарта, де вертикальна вісь відображає рівень 

секулярних (традиційно-релігійних) цінностей, горизонтальна – цінностей 

самовиживання чи самовираження. Найбільш важливою з погляду впливу на 

економічний розвиток є горизонтальна вісь, яка демонструє перехід суспільства 

від цінностей індустріальної до постіндустріальної економіки. Зміна в напрямі 

до більшої частки цінностей самовираження є предиктором майбутніх 

економічних і політичних змін у суспільстві. На підставі аналізу даних різних 

хвиль WVS, як видно з рис. 4.2, можна стверджувати, що розвиток економічних 

систем відбувається від цінностей самозбереження до збільшення частки 
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населення, яке розділяє цінності самовираження (на схемі – зліва направо) [548, 

6]. 

Рис. 4.2. Напрям цивілізаційного суспільного розвитку в координатах 

цінностей за Інґлгартом 

Джерело: [548].   

 

Проте темпи такої трансформації суспільних цінностей і їхня роль у 

забезпеченні суспільного добробуту є різними для кожної країни. Водночас 

характер цінностей залежить від рівня економічного добробуту і корелює з 

рівнем ВВП на душу населення. Водночас існує тісна залежність таких 

параметрів, як характер суспільних цінностей (переважання цінностей 

самозбереження чи самовираження) та якість політичних реформ. Останні 

сприяють реалізації економічних можливостей, проте їхній успіх залежить від 

домінантних ментальних конструктів суспільства: чим більш поширеними є 

продуктивні соціальні норми, тим вищі темпи економічного розвитку і, 

відповідно, економічна ефективність політичних реформ.   

Як видно з рис. 4.3, на карті Р. Інґлгарта, складеної на підставі дослідження 

цінностей шостої хвилі WVS, Україна знаходиться зліва – у секторі, який суттєво 
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віддалений від найбільш успішних економік світу. Як бачимо, країни, які мають 

найвищі показники ВВП на душу населення, натомість знаходяться з правого 

боку. 

Рис. 4.3. Світова карта цінностей Р. Інґлгарта 

Джерело: [548].  

 

Умовно країни цивілізаційної карти Р. Інґлгарта можна поділити на чотири 

сектори, яким відповідає різний рівень ВВП на душу населення. На рис. 4.4 

видно, що в першому секторі дохід складає менше 2, другому – 2–5, третьому – 

5–15, четвертому – понад 15 тис дол. США на душу населення. 
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Рис. 4.4. Взаємозалежність між цінностями та величиною ВВП на одну 

особу 

Джерело: [375].  

 

У досліджуваний період Україна опинилася в другому секторі поряд із 

Білоруссю, Болгарією, Молдовою, Російською Федерацією та Румунією, суттєво 

відставши від інших європейських країн із посткомуністичним минулим 

(Польщі, Угорщини, Чеської Республіки), у яких рівень цінностей 

самовираження є значно вищим, ніж в громадян України (рис. 4.5). 
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Рис. 4.5. Рівень цінностей самовираження в Україні та окремих країнах 

Східної Європи 

Джерело: складено автором на основі [548].  

 

Зазначимо, що ще в 90-х роках ХХ ст. – на старті посткомуністичних 

перетворень – рівень цінностей самовираження у вищезазначених держав 

Східної Європи був значно вищим за Україну, що, серед іншого, зумовило 

більшу ефективність соціально-економічних та суспільно-політичних  реформ у  

цих країнах. Це одна з причин, яка дозволяє пояснити, чому не збулися прогнози 

Deutsche Bank-у, зроблені у 1990-х роках, згідно з якими Україна, маючи один із 

найбільших ресурсних потенціалів економічного розвитку серед республік 

СРСР, мала розвиватися найшвидшими темпами. Проте, як видно на рис. 4.6, на 

практиці цього не сталося.  
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Рис. 4.6. Динаміка ВВП на душу населення в Україні та окремих країн 

Східної Європи в 1990–2018 рр. 

Джерело: складено автором за даними Світового банку [487].  

 

Як бачимо з рис. 4.6, за показником ВВП на душу населення Україна суттєво 

відстає від країн-сусідів Центрально-Східної Європи. Ще більший ціннісний та 

економічний розрив України з державами, яких у п. 2.2. нашого дослідження 

визначено як лідерів за розвитком інституту соціального капіталу. Показники 

цінностей самовираження в Австралії, Великобританії, Канаді, Новій Зеландії, 

Нідерландах, Норвегії, Швеції наближаються до максимуму за шкалою 

Р. Інґлгарта.  

Проте, як видно з табл. 4.1, в Україні теж намітилися позитивні зміни. 

Упродовж 1994–2014 рр. у структурі цінностей України зросла частка 

постіндустріальних цінностей, що дає надії на економічні перетворення. 

 

 



285 
 

Таблиця 4.1 

Структура цінностей в Україні, % 

Види цінностей 1994-1998 1999-2004 2005-2009 2010-2014 

Матеріалістичні 50 41 47 46 

Змішані 40 48 48 50 

Постматеріальні 2 3 3 4 

Невизначені 8 9 3 - 

Джерело: [375].  

 

Національні дослідження 2015 р. дозволили підтвердити, що в Україні 

продовжився дрейф цінностей самовираження, а агентами змін є молоді люди з 

вищою освітою і мешканці великих міст [58]. Після Революції гідності 

дослідження кількох найбільших міст України за схемою Р. Інґлгарта показало, 

що Львів, Київ, навіть Дніпро й Харків суттєво зблизилися за своїми ціннісними 

установками і є найбільш готовими до суспільно-політичних і соціально-

економічних змін [58].  

Проте українців із цінностями самовираження – меншість (близько 15%) 

серед українського населення. Причому на рівні регіонів виявилося, що всі 

області знаходяться у цій зоні. Загалом, з одного боку, переважання цінностей 

виживання є природною суспільною реакцією на війну: у 2018 р. 67% українців 

найбільше були занепокоєні військовими подіями на Сході України [390].  

Проте, з іншого боку, вони гальмують економічні перетворення. За словами 

Я. Грицака, домінування цінностей виживання означає, що Україна й надалі 

залишається у звичному середовищі структурних проблем, бо більшість не 

поділяє погляди меншості, а тому реформувати Україну дуже складно [58]. У 

такий спосіб Україна опинилася в ціннісній пастці: з одного боку, економічні 

агенти вимагають змін, а з іншого, не готові до них. 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. 
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Серед важливих цінностей українців, які мають особливе значення для 

економічного розвитку, є цінність демократії. За даними Інституту Леґатум 23 із 

25 найбільш процвітаючих країн є країнами з демократичним устроєм [621, 

с. 12]. Водночас аналіз взаємозалежності індексів демократії та економічного 

процвітання різних країн дозволяє стверджувати, що демократичний шлях 

розвитку є вдалою моделлю за умови, якщо у суспільстві більшістю є прошарок 

свідомих, патріотично налаштованих громадян із активною життєвою позицією. 

І хоча відповідно до індексу демократії, який формується міжнародною 

компанією “The Economist Intelligence Unit”, Україна опинилася в групі 

“перехідних режимів”, проте саме захист демократичних цінностей під час 

Революції гідності і дав поштовх економічним перетворенням, які наразі 

відбуваються в національній економіці.  

Не менш вагомий вплив на економічний розвиток має довіра як субінститут 

соціального капіталу [48, 103, 327]. За словами Нобелівського лауреата К. Ерроу, 

“жодна трансакція в світі не відбувається без довіри” [403, с. 3–5]. Показово, що 

країни, у яких майже 60% населення погодилися з твердженням, що більшості 

людей можна довіряти (Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія), є одними з 

найбагатших країн світу, тоді як найнижчий рівень загальної довіри характерний 

для країн із найнижчим рівнем суспільного добробуту та низькими темпами 

економічного розвитку (Еквадор, Колумбія, Перу). Зазначимо, що рівень довіри 

має суттєві відмінності у різних країнах Західної Європи, навіть у межах ЄС. Так, 

у Німеччині він удвічі вищий, ніж у Франції, що теж демонструє чітке 

співвідношення рівнів довіри та економічного розвитку цих країн.  

Взаємозалежність рівня довіри та індикаторів економічного розвитку була 

емпірично доведена дослідженням співвідношення показників доходу (ВВП на 

душу населення), нерівності (коефіцієнт Джині), індексу людського розвитку й 

рівня корупції. Розвиваючи підхід, запропонований Т. Меркуловою, 

встановлено, що коефіцієнти кореляції між ВВП та індексом довіри виявили 

відмінності їх взаємозв’язку для груп країн із різним рівнем доходів населення. 

У той час як для країн із низькими доходами такий зв’язок є більш вираженим і 
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має переважно негативний характер, то держави із високими доходами 

населення – слабо вираженим, проте позитивним. Для країн із середнім рівнем 

доходу, у тому числі й України, прямого зв’язку між цими параметрами не 

спостерігається. У підсумку можна стверджувати про переважно слабкий 

позитивний зв’язок між даними показниками й опосередкований вплив довіри на 

ВВП. 

Рис. 4.7. Взаємозалежність рівнів довіри та економічного розвитку 

Джерело:  складено на підставі [259, 487].  

 

Водночас аналіз взаємозв’язку між довірою та індексом людського розвитку 

в більшості груп виявив пряму залежність між ними, причому в окремих 

випадках достатньо тісну. Так, пряма залежність спостерігається в групі високо 

розвинутих країн, тоді як в інших групах зв’язок між ними виявився дещо 

слабшим. Під час дослідження зв’язку довіри та корупції (на підставі CPI) було 

виявлено різний характер залежності відповідно до рівня ВВП. Країни з високим 

доходом характеризуються достатньо вираженим позитивним зв’язком між 

даними показниками, тоді як у групі країн із значно нижчим доходом такий 

зв’язок менш очевидний. У державах із рівнем середнього доходу, до яких наразі 

належить й Україна, залежність між довірою та рівнем сприйняття корупції має 

переважно негативний характер, причому в нижній групі середнього рівня вона 

більш виражена [220, с. 55]. У такий спосіб підвищення рівня міжособистісної 
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довіри на фоні відсутності інших інституційних перетворень в Україні серед 

іншого може активувати групи Олсона та не завжди сприяє інклюзивному 

економічному розвитку, що повинно ґрунтуватися на принципах соціального 

залучення і створювати однакові можливості для різних економічних агентів. У 

зв’язку з цим зміцнення інституційної довіри має відбуватися паралельно зі 

змінами суспільних цінностей, структури соціальних мереж та формальних 

правил економічної взаємодії. 

На зв’язок рівня розвитку довіри та економічного розвитку вказують чимало 

дослідників і, зокрема, економістів. За Ф. Фукуямою один із механізмів впливу 

довіри на економіку полягає в тому, що суспільства з високим рівнем довіри є 

схильними до організації добровільних асоціацій, а відповідно – створення 

великих приватних компаній. На підставі порівняльного аналізу суспільств із 

високим і низьким рівнями довіри відносно їх економічної ефективності 

дослідник доводить, що успіх країн із більш розвиненою економікою 

(Німеччина, США, Японія) пов’язаний саме з високим рівнем суспільної довіри 

[364]. І навпаки – чим нижчий рівень довіри, тим у національній економіці 

більше малих, а не великих компаній [538, с. 1256].  

Вищезазначений підхід цілком пояснює ситуацію, що склалася в 

національній економіці [120, 131]. На підставі аналізу статистичних даних 

Державної служби статистики України, наведених у табл. 4.2, можемо 

стверджувати, що частка малих підприємств у структурі національного 

підприємництва залишалася стабільно високою: у 2010 р. – 98,99%, 2011 р. – 

98,72%, 2012 р. – 98,67%, 2013 р. – 98,85%, 2014 р. – 99,11%, 2015 р. – 99,19%. 

Проте дещо зменшилася у 2016 р. – до 95,02% [184, 608] через внесення змін до 

оподаткування малого бізнесу. 
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Таблиця 4.2 

Показники структурної статистики по суб’єктах господарювання з 

розподілом за їх розмірами 
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2010 2183920 586 20983 357241 300445 355 1804763 1793243 

2011 1701620 659 20753 354283 295815 306 1325619 1313004 

2012 1600127 698 20189 344048 286461 361 1234831 1224315 

2013 1722070 659 18859 373809 318477 351 1328392 1318703 

2014 1902161 497 15906 324598 278922 712 1590448 1580965 

2015 1974318 423 15203 327814 284241 307 1630571 1626589 

2016 1865530 383 14832 291154 247695 281 1558880 1553041 

2017 1805059 399 14937 322920 278102 317 1466486 1458980 

Джерело: складено автором за даними  [184].  

 

Водночас висновки Ф. Фукуями й К. Нека лише частково кореспондуються 

з українськими реаліями. У 2014–2016 рр. військова небезпека, економічний 

спад, соціальна криза мобілізували населення. З одного боку, це дозволило 

створити альтернативні державним механізми для забезпечення армії, 

переселенців, підтримки ЗМІ через благодійність, самооподаткування, 

переорієнтацію бізнесу на задоволення нагальних соціальних потреб. З іншого, 

стало стимулом для розвитку малого підприємництва. За даними Державної 

служби статистики України, упродовж 2012–2015 рр. спостерігалася позитивна 

динаміка зміни чисельності підприємств. Якщо в 2012 р. їх кількість становила 

1600127, то в 2015 р. – уже 1974318 [184]. Після 2010 р. найбільший скачок у 

динаміці зростання чисельності суб’єктів господарювання розпочався з 2014 р., 

що виявилось у збільшенні передовсім суб’єктів малого підприємництва та 

мікропідприємництва вимушено переміщеними особами, що прагнули 

ресоціалізуватися та отримати стабільний дохід в нових місцях проживання. 

Крім того, значний прошарок засновників нових підприємницьких структур 

становили волонтери, що в процесі участі у волонтерському русі отримали 
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досвід нагромадження ресурсів, організації та управління командами, взаємодії 

з людьми, який був використаний для створення власної підприємницької 

справи. Попри поширене уявлення про те, що створення індивідуальних 

підприємств свідчить про невисокий рівень довіри в суспільстві, на нашу думку, 

у 2014–2015 рр. активізація під час створення малих підприємств в Україні, 

навпаки, свідчила про посилення згуртування суспільства та готовність громадян 

брати на себе особисту відповідальність за вирішення тих чи інших суспільних 

проблем. 

Водночас одним із наслідків зростання довіри до ближнього кола 

(наприклад, членів сім’ї) на фоні радикальної трансформації всієї суспільної 

системи цінностей в Україні стало й збільшення кількості сімейних підприємств. 

Відродження сімейного бізнесу, яке, як і всі інші типи підприємництва, було 

практично знищено в радянський період, розпочалося лише з часів незалежності 

України. І прикметно, що найбільш успішно сімейне підприємництво почало 

розвиватися в Західній Україні, де руйнація підприємницької культури тривала 

менший період часу і де було збережено генетичну підприємницьку пам’ять, яка 

за сприятливих умов стала підґрунтям відродження національної економіки.  

Хоча в Україні не ведеться облік сімейних підприємств, проте на практиці 

спостерігаємо збільшення їх кількості у сфері невеликого виробництва (пекарні, 

кондитерські, видавництва, майстерні з виготовлення меблів) та торгівлі. 

Натомість у країнах ЄС (додаток С) сімейний бізнес є вагомою складовою 

підприємницького середовища. За міжнародними оцінками сімейні фірми 

створюють близько 70–90% світового ВВП. У США близько 90% компаній 

знаходяться в сімейній власності та створюють половину ВНД країни. У 

Європейському Союзі функціонує більше 14 млн підприємств сімейного бізнесу, 

які виробляють майже половину ВВП ЄС та забезпечують понад 60 млн робочих 

місць [614]. 

Висока частка сімейних підприємств у структурі європейського бізнесу 

також корелює з високим рівнем довіри до членів сім’ї у більшості цих країн, що 

підтверджують дані WVS [659]. Зокрема, згідно з результатами нещодавнього 
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національного опитування у Великобританії 70% респондентів переконані, що  

довіра є ключовою умовою для створення та ведення успішного сімейного 

бізнесу [517]. Саме потужний інститут соціального капіталу сім’ї є вагомим 

чинником у розвитку такого типу підприємництва, що дозволяє зменшити 

трансакційні та частково скоротити трансформаційні економічні витрати. 

Загалом це свідчить, що за умов створення державою сприятливого 

інституційного середовища закритий соціальний капітал також може бути 

значущим чинником розвитку національної економіки та створювати значний 

приріст економічної цінності.  

У підприємницькому процесі довіра перетворюється на активний та 

продуктивний чинник оптимізації взаємодії економічних агентів, зменшуючи 

“тертя” в економіці та позитивно впливаючи на результати господарювання 

(обсяги виробництва, зайнятості та соціальної інклюзії) в масштабах 

національної економіки. З одного боку, в рамках власної підприємницької 

справи економічні агенти самостійно забезпечують себе роботою. З іншого, вони 

створюють робочі місця в приватному секторі. Згідно з Барометром 

європейського сімейного бізнесу 2018 р. власники таких підприємств рідше 

звільняють та частіше наймають працівників. Лише в 2018 р. 54% сімейних 

підприємств майже вдвічі розширили контингент найманих працівників. 

Найкращу динаміку працевлаштування на таких підприємствах спостережено в 

Австрії, Нідерландах, Франції, тоді як значно нижчі показники мали Польща та 

Румунія [614]. Як свідчить світова практика, у розвинених країнах сімейний 

бізнес є найбільш соціально орієнтованим і справедливим з огляду на врахування 

інтересів не лише роботодавців і працівників, а й найбільш широкого кола 

стейкхолдерів. 

Водночас у більшості європейських країн і США сімейний бізнес є 

економічно ефективним і більш стабільним порівняно з іншими формами малого 

та середнього бізнесу. У 2017–2018 рр. 64% власників сімейних підприємств ЄС 

стверджували про суттєве збільшення обсягів товарообігу [614]. За останній рік 

найкраща динаміка цього показника спостерігалася в Італії, Іспанії та Франції. 
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Суттєвою перевагою сімейного підприємництва є його орієнтованість на 

довгостроковий розвиток, а не отримання швидкого прибутку. Відповідно до 

даних Барометра європейського сімейного бізнесу 2018 р. 83% із них були 

націлені на інвестування в технології й інновації [614] та готові диверсифікувати 

виробництво. Водночас засновники таких підприємств не були надмірно 

ризиковими, щоб не підривати економічний фундамент власного 

домогосподарства та не ставити під загрозу втрати досягнень попередніх 

поколінь родини. Так, більше половини власників сімейного бізнесу планували 

передати справу своїм дітям і лише 12% – продати третім особам. Проте на 

практиці, за даними Deloitte, у другому поколінні лише 30% спадкоємців 

продовжують бізнес своїх батьків, у третьому поколінні до нащадків переходить 

12%, а в четвертому лише 3% компаній залишаються під контролем членів сім’ї 

[563]. Для збереження сімейного бізнесу власники часто задумуються про освіту 

нащадків, яких вони хочуть бачити професіоналами у відповідній царині. Як 

наслідок, розвиток інституту закритого соціального капіталу сприяє збільшенню 

людського капіталу молодого покоління. Крім того, значна кількість власників 

сімейних підприємств регулярно займається філантропією, що дозволяє віднести 

їхній бізнес до категорії соціального підприємництва, яке так само є активним 

чинником розвитку інституту відкритого соціального капіталу [410], оскільки 

має на меті приріст не лише економічної, а й соціальної цінності для всього 

суспільства.  

Загалом у суспільстві сімейний бізнес має достатньо високий кредит довіри: 

йому довіряють значно більше, ніж бізнесу загалом. Згідно з останніми 

дослідженнями Барометра довіри Едельмана переважна більшість працівників 

сімейних підприємств стверджує, що готова рекомендувати іншим як товари та 

послуги свого бізнесу, так і саму компанію як соціально відповідального 

роботодавця. Майже вдвічі більше економічних агентів погодилося з тим, що 

вони швидше працюватимуть на сімейному, ніж на іншому підприємстві. Крім 

того, виявилося, що коли економічні агенти знають, що підприємство є сімейним 

бізнесом, вони готові втричі більше платити за його продукцію чи послуги [461]. 
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Проте суспільне, зокрема й економічне, значення такого виду підприємств часто 

недооцінюють. Так, у процесі міжнародного опитування лише 17% респондентів 

визнали сімейний бізнес як лідера суспільних змін [616]. Порівняно з іншими 

формами, сімейний бізнес набагато рідше вважають місіонером (21% проти 

45%), новатором (15% проти 45%) чи фінансово успішним проєктом (15% проти 

43%) [460]. Водночас зростає суспільна недовіра до людей, які успадкували від 

сім’ї значну частину свого багатства. Під час міжнародного опитування дві 

третини респондентів стверджували, що не вважають таких людей взірцем для 

наслідування, а це відповідно “кидає тінь” на наступне покоління лідерів 

сімейного бізнесу. 

Проте до категорії “сімейний бізнес” поряд із малими підприємствами, 

основними працівниками яких є члени сім’ї, належать і великі компанії, які 

передаються у спадок. Це пов’язано з тим, що більшість відомих корпорацій 

таких як Fiat Group, L’Oreal, Salvatore Ferragamo, Samsung, Sitroen, BMW, 

Siemens, Hynday, Walmart Stores теж починали свою діяльність із невеликих 

сімейних підприємств. Для нашого дослідження більший інтерес становлять 

підприємства першого типу, оскільки вони, як правило, створені на довірчих 

відносинах і спільних цінностях, які поділяють близькі члени сім’ї. Розвиток 

такого сімейного підприємництва є економічно та соціально важливим: 

невеликий спільний бізнес, як правило, більше згуртовує сім’ю, вчить 

толерантності, пошуку компромісів, цінувати партнерів та створює нові 

продуктивні цінності, що важливі для економічного розвитку суспільства.  

На відміну від загальносвітової традиції, в українському соціумі 

сформувалося радше негативне ставлення до сімейного бізнесу, який 

сприймається суспільством як уособлення кланових олігархічних структур, що 

мають значні привілеї і преференції порівняно із “звичайним” бізнесом. Такий 

тип сімейного бізнесу, на думку пересічного українця, формує закриті форми 

соціального капіталу, що, за рахунок асиметрії інформації, унеможливлює 

рівний доступ до ресурсів та ринкових можливостей для всіх економічних 

агентів. Як наслідок, тривалий час сімейний бізнес в Україні асоціювався з 
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такими деструктивними соціальними нормами, як кумівство, лобізм, непотизм, 

але на сьогодні відбувається відродження його здорових традицій, що сприяє 

посиленню його позитивного сприйняття суспільством. Проте можна 

стверджувати, що існує значний невикористаний потенціал соціального капіталу 

сімейного бізнесу, який має всі підстави стати важливим продуктивним ресурсом 

національної економіки.  

Особливо важливе значення для економічного розвитку та здійснення 

ефективного реформування економіки має інституційна довіра, за відсутності 

якої економічний ефект для суспільства навіть від якісних реформ буде 

незначним. Без інституційної довіри неможливе ні проведення необхідних для 

оздоровлення економіки і часто непопулярних реформ, ні залучення іноземних 

інвестицій (гарантом яких, як правило, виступає уряд), ні створення умов для 

нагромадження внутрішніх заощаджень у кредитно-банківській системі [99]. Для 

прикладу, за словами президента Асоціації платників податків України 

Г. Катамадзе, в українців “на руках” перебуває близько 60–100 млрд дол. США, 

лише незначну частку з них використовують у національній економіці як 

внутрішні інвестиції. Натомість уряд у своїх реформах намагається стимулювати 

притік зовнішніх інвестицій та забезпечити черговий транш МВФ, що посилює 

залежність України від міжнародних інвесторів та вплив валютних ризиків на 

національну економіку тощо. Водночас обсяги іноземних інвестицій та кредитів 

також залежать від рівня довіри самих інвесторів та громадян країни до 

державних інститутів та економічної політики уряду. Так, упродовж 2014 р. 

через зниження рівня суспільної довіри вітчизняна банківська система втратила 

58 млрд грн (-13,7 %), 11,4 млрд дол. (-37,2 %) клієнтських депозитів фізичних 

осіб [99, 142].  

Підвищення рівня інституційної довіри до громадських організацій та їх 

контроль за функціонуванням державних інститутів позитивно вплинуло на 

національну економіку. Прикладом є використання платформи ProZorro як 

зразок реформи, реалізованої знизу вгору спільними зусиллями бізнесу, влади та 

громадянського суспільства [255, 578]. За словами аналітиків, станом на 
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середину 2018 р. економія бюджетних коштів через використання системи 

електронних державних закупівель склала близько 50 млрд грн [255]. Крім того, 

залучення громадськості до процесу прийняття важливих економічних рішень у 

суспільстві зумовлює більш ефективну роботу державних органів влади. 

Окрім соціальних норм і довіри, суттєвий вплив на соціально-економічні 

процеси має така складова соціального капіталу, як мережі. Для оцінювання 

економічного ефекту розвитку формальних мереж в Україні, наприклад, 

профспілок як традиційної економічної форми реалізації інституту соціального 

капіталу, було зіставлено щільність профспілок (за даними Інституту 

європейських профспілок [562]) та позицію країн у рейтингу глобальної 

конкурентоспроможності [617]. За коефіцієнтом кореляції Спірмена виявлено 

значний вплив щільності профспілок на індекс глобальної 

конкурентоспроможності (0,448), що дозволило констатувати більший вплив 

“щільності” профспілок на економічний розвиток країни.  

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.   

Особливе значення для національної економіки мають групи Патнема, які 

сприяють розвитку підприємництва, а також інновацій. Функціонування груп 

передбачає, що їхні члени розділяють спільні цінності, а відповідно їхні 

відносини формуються на умовах довіри, солідарності та толерантності. Саме 

таке середовище, на думку Р. Флориди, є необхідною умовою для виникнення та 

поширення інновацій [361]. Одну із найважливіших ролей у цьому середовищі 

відіграє саме соціальний капітал, який є механізмом перетворення соціального 

потенціалу в інноваційний. 
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Зіставивши дані Глобального інноваційного індексу та Індексу соціального 

капіталу Інституту Леґатум, що подано на рис. 4.8, можна стверджувати, що 

більшість країн Східної і Центральної Європи, зокрема й Україна, не повністю 

використовує свій соціальний та інноваційний потенціали, а тому втрачає значні 

конкурентні переваги.   

Рис. 4.8. Взаємозв’язок рівнів розвитку соціального капіталу та 

інноваційності еконоімки 

Джерело: побудовано автором за даними [496, 545]. 

 

Такі висновки корелюються з дослідженнями О. Жуковської щодо ролі 

соціального капіталу в інноваційному розвитку європейських країн з малою 

економікою (додаток Т), у ході якого було визначено основні моделі соціального 

капіталу в національних інноваційних системах (далі – НІС) країн Європи [154]. 

Загалом країни з малою економікою, які реалізують західноєвропейську модель, 

мають регіональну спрямованість інноваційного розвитку (соціальний капітал 

накопичують і застосовують переважно на мезорівні), що, з одного боку 

відображає недостатню координацію НІС, а з іншого – зумовлює високу 

конкуренцію між регіонами. У таких умовах необхідна більша взаємодія 

суб’єктів НІС, формування соціального середовища для інновацій на рівні всього 
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суспільства, а також активніша участь держави в інноваційному розвитку. 

Натомість соціальний капітал в НІС країн, які реалізують північноєвропейську 

модель, акумулюється й використовується переважно на макрорівні.  

Попри те, що в багатьох державах Центральної та Східної Європи були 

успішно проведені економічні реформи (наприклад, у країнах Балтії – за зразком 

Скандинавії), існують фактори, які перешкоджають використанню інституту 

соціального капіталу як механізму інноваційному розвитку, зумовлені 

насамперед особливостями державного управління та надшвидкою 

трансформацією адміністративно-командних відносин у ринкові. У країнах 

Центрально-Східної Європи недостатньо розроблені дієві механізми 

самоорганізації, рішення проблем і координації інноваційного розвитку. 

Незважаючи на значний інноваційний потенціал, країни центрально- і 

східноєвропейської моделі мають недостатньо високі результати в 

інноваційному розвитку [153, с. 75–80].  

Водночас, згідно з результатами американського дослідження С. Шейна, 

представники неієрархічних (“горизонтальних”) суспільств більш винахідливі і 

схильні до інновацій, ніж вертикальних та ієрархічних [590]. Це пояснюється 

тим, що здійснення інноваційної діяльності вимагає певного інституційного 

середовища: рівності відносин, однакових можливостей для всіх, якісної 

комунікації, що можливе лише за умови належного розвитку мережевої 

структури суспільства, що забезпечує ефективні горизонтальні комунікації та 

зміцнення соціального капіталу. Саме мережева структура суспільства 

забезпечує формування найбільш сприятливої екосистеми для поширення різних 

за своїми ціннісними засадами креативних ідей, на базі яких створюють 

інноваційні продукти, адже, як показано в дослідженні С. Доллінгера, більш 

креативні особи завжди мають відмінну від інших систему цінностей [453]. 

Поширення нестандартних ідей у ієрархічних моделях суспільної комунікації 

завжди ускладнене. І, оскільки розвиток інноваційної діяльності 

взаємопов’язаний із суспільними й індивідуальними цінностями, довірою та 
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соціальними мережами, то формування міцного соціального капіталу можна 

назвати необхідною умовою для інноваційного розвитку суспільства.  

Отже, вплив соціального капіталу на інновації здійснюється через 

формування соціального середовища, яке сприяє інноваційній діяльності. 

Інновації не з’являються й не розповсюджуються в ізоляції. По-перше, інновації 

суттєво залежать від поширення інформації. Подальша спеціалізація і створення 

більш складніших технологій потребують співпраці (на кшталт взаємодії між 

працівниками в Кремнієвій долині). Мережі сприяють поширенню інформації, 

швидкому обміну, а також зниженню трансакційних витрат на пошук інформації, 

партнерів та контрагентів. Проте інформаційний обмін через мережі не може 

працювати без міжособистісної довіри. 

Ще одним каналом впливу груп Патнема на економічний розвиток є 

волонтерство.  Зокрема, волонтерська діяльність у багатьох країнах Європи 

забезпечує 1–5% ВВП: у Швеції – 5%, Норвегії – 4,5%, Франції – 4%, 

Великобританії – 3,8%, Італії та Іспанії – по 1,5% і т. д. У багатьох країнах 

волонтерська участь також є важливою умовою для вступу до престижних вищих 

навчальних закладів чи під час працевлаштування. Водночас розвиток 

волонтерства корелює з вищим рівнем задоволення життям населення, що й 

підтверджують відповідні дослідження в рамках визначення міжнародного 

Індексу щастя, результати якого подано на рис. У.1 додатку У. 

Водночас в Україні стрімкий розвиток волонтерства сприяв розбудові 

соціального підприємництва та посиленню контролю за діяльністю державних і 

місцевих органів влади [96]. Такі зрушення вже позитивно позначились на 

політичній та економічній системах країни, де громадські активісти й волонтери 

намагаються підвищити прозорість та ефективність державного управління, і 

впливають на економічний розвиток країни. Проблема розвитку мереж, подібних 

до волонтерства, часто полягає в тому, що їхню діяльність розцінюють як 

субститут державних інститутів, а тому політична еліта часто намагається 

негласно блокувати їхню діяльність або присвоїти позитивні результати такої 

діяльності. Прикладом цього є прийняття правової норми про обов’язкове 
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декларування членами громадських організацій електронних декларацій про свої 

доходи, яка була засуджена міжнародними інституціями.  

Для повноти дослідження важливо вивчити вплив усіх складових інституту 

соціального капіталу на економічний розвиток країн пострадянського простору 

в рамках однієї економетричної моделі. Для цього скористаємося дослідженням 

соціологів К. Херпфера та К. Кізілової, відповідно до якого екзогенними 

змінними вважатимемо міжособистісну, загальну, інституційну довіри, соціальні 

норми та членство у вільних асоціаціях і громадських організаціях; ендогенними 

– відчуття щастя, рівень задоволення життям, економічний добробут, розвиток 

правової держави, демократичність політичної системи, громадянську участь, 

ВВП на душу населення, ефективність роботи уряду, контроль за корупцією.  

Результати дослідження представлено в табл. Ф.1 додатку Ф. 

Отримані результати свідчать, що роль традиційних форм реалізації 

соціального капіталу як чинника соціально-економічного та політичного 

розвитку країн пострадянського простору порівняно невелика. Це можна 

пояснити недостатнім рівнем розвитку усіх складових інституту соціального 

капіталу. Потенціал інституту соціального капіталу в країнах пострадянського 

простору використовують переважно як ресурс політичного процесу, зокрема з 

метою підвищення ефективності роботи уряду, розвитку демократичного 

устрою, зміцнення правових засад держави. Недовикористання інституту 

соціального капіталу як ресурсу економічного розвитку підтверджують дані про 

те, що на відміну від країн Західної Європи, в Україні істотно нижчим є зв’язок 

інституту соціального капіталу з індикаторами економічного розвитку – ВВП на 

душу населення, рівнем інституційної спроможності, показниками боротьби з 

корупцією тощо. З вищезазначеного видно, що високий рівень розвитку 

інституту соціального капіталу, як правило, сприяє ефективним економічним і 

суспільно-політичним перетворенням. Водночас деформація інституту 

соціального капіталу супроводжується значними суспільними, зокрема й 

економічними, втратами та підтримує консервацію неефективних інститутів в 

національній економіці. Прикладом таких втрат є економічні втрати від тіньової 
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економіки та корупції, наявність яких є істотною ознакою низького рівня 

інституційної довіри та поширення в суспільстві непродуктивних соціальних 

норм. Це дозволяє узагальнити, що кожна соціальна норма зумовлює 

формування поведінкових моделей економічних агентів та відповідні наслідки 

для економічного розвитку країни (табл. 4.3). 

Таблиця 4.3 

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. 

 

Ще наприкінці 90-х років ХХ ст. Нобелівський лауреат Д. Норт відзначав, 

що існування недосконалих інститутів спричиняє розвиток тіньової економіки 

[240, с. 91–92]. За підрахунками Міністерства розвитку економіки й торгівлі в 

Україні рівень тіньової економіки в Україні коливається в межах 30–40% [340]. 

Проте, згідно з дослідженнями німецького дослідника Ф. Шнайдера, реальний 

рівень тіньової економіки в Україні становить 46,8%, тоді як у країн-сусідів: у 

Білорусі – 43,3%, Молдові – 44,3%, Польщі – 26%, Російській Федерації – 40,6%, 

Румунії – 30,2%, Словаччині – 16,8%, Угорщині – 23,7%. У той час, як у 

більшості країн Західної Європи рівень тіньової економіки не перевищує 20%, а 

в найбільш економічно розвинених становить близько 10% ВВП.  
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Значні втрати в національній економіці і через соціальну норму корупції 

[116]. За оцінкою МВФ щорічно зі світової економіки корупція “вимиває” 

щонайменше 2,6 трлн дол. США (5% світового ВВП). В Україні втрати від 

корупції становлять близько 2 млрд дол. США [641]. За словами голови 

консультативної місії ЄС в Україні К. Ланчінскаса, “це цифра, яка відповідає 

майже двом бюджетам Нацполіції, більш ніж 10 щорічних бюджетів Генеральної 

прокуратури, це близько двох третин оборонного бюджету, це 1,6 щорічного 

бюджету на охорону здоров’я, це понад 2,3 щорічного бюджету на систему 

освіти” [641]. Корупція вартує Україні майже в 2% економічного зростання, тому 

боротьба з нею – це питання економічного процвітання. Загалом підвищення на 

одну позицію в Міжнародному індексі корупційних ризиків (англ. International 

Country Risk Guide) зумовлює зростання доходу на душу населення приблизно 

на рівні 1,35%, а інвестицій – на 4%. Крім того, аналітики МВФ визначили кілька 

сценаріїв економічного розвитку України залежно від рівня корупції: 1) якщо 

Україна не зможе знизити рівень корупції, то в 2040 р. ВВП на одну особу 

становитиме лише 30% від аналогічного показника в ЄС; 2) якщо ж рівень 

корупції в Україні знизиться до найвищого відповідного показника серед країн-

членів ЄС, то український ВВП на одну особу становитиме 40% усередненого 

показника ЄС; 3) у випадку, коли рівень корупції в Україні буде таким як 

середній у ЄС, тоді в 2040 р. ВВП України на одну особу перевищить 50% 

усередненого показника в ЄС і надалі цей розрив швидко скорочуватиметься 

[524]. Згідно з твердженнями фахівців в Україні розроблена одна з найкращих 

законодавчих баз для боротьби з корупцією, проте, крім необхідності 

підвищення ефективності формальних інститутів, є потреба в зміні соціальних 

норм у напрямі розвитку моральної поведінки. Як свідчить аналіз, сукупний 

щорічний економічний виграш від антикорупційних заходів становить близько 

6% ВВП або майже 6 млрд дол. США [351, с. 9]. Стратегічною ціллю України 

має бути формування нульової толерантності суспільства до корупції, що 

можливо лише за умов розвитку громадянського суспільства й формування 

належної якості інституту соціального капіталу. 
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Значними в світовому та національному масштабах також є витрати на 

захист від насильства (рис. 4.9), що теж є індикатором недостатнього рівня 

розвитку інституту соціального капіталу.  

Рис. 4.9. Економічні втрати від насильства в глобальній економіці в 2007–

2018 рр. 

Джерело: побудовано автором за даними [497]. 

 

Як видно з рис. 4.9, економічні втрати світової економіки від насильства в 

2018 р. склали 14,1 трлн дол. США, що еквівалентно 11,2% світового ВВП або 

1853 дол. США на людину [497]. Висновок є очевидним: деформація інституту 

соціального капіталу є збитковим для суспільства загалом.  

За наявності економічного ефективного інституту соціального капіталу 

витрати безпорядку відносно невисокі та можуть бути знижені ефективними 

діями держави без особливих витрат на механізми примусу (див. рис. 4.10). 

Натомість у випадку дефіциту соціального капіталу такі витрати є значно 

вищими, а їх зменшення за участі держави зумовлює збільшення витрат на 

систему примусу. Віддаленість кривої інституційних можливостей від початку 
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координат дозволяє оцінити внесок інституту соціального капіталу в суспільний 

добробут й економічне зростання.  

Рис. 4.10. Соціальний капітал та межа інституційних можливостей 

Джерело: [276, с. 48]. 

 

Україні відповідає другий варіант кривої інституційних можливостей, 

оскільки державні витрати на утримання організацій, функціями яких є 

підтримка правопорядку, є достатньо суттєвими. Наприклад, у зведеному 

бюджеті України на 2019 р. лише утримання поліції складає 138 967 млн грн 

[163], що становить майже 10% усіх витрат державного й місцевих бюджетів. 

Зазначимо, що й у попередні роки такий показник коливався в межах 10–15%, а 

відповідно це альтернативна вартість інвестицій, які б за інших умов могли бути 

вкладені в національну економіку. 

За даними Індексу соціального розвитку 2018 р., визначеного 

американською неурядовою організацією Social Progress Imperative та компанією 

“Делойт”, одним із важливих індикаторів ефективного інституту соціального 

капіталу є високий рівень соціального залучення. На сьогодні у світі 

спостерігають зниження рівня інклюзивності та толерантності [600], що завдає 

чималі збитки економіці. 
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Водночас популізм, централізація й високі соціальні видатки – “ціна” за 

недостатній рівень розвитку інституту соціального капіталу та низьку 

громадянську активність населення. Щодо України, яка ще з радянських часів 

зберегла надмірну централізацію більшою мірою, ніж інші пострадянські країни, 

станом на 2014 р. державні витрати становили 52,7% ВВП. Разом з тим між 

рівнями розвитку інституту соціального капіталу та державного регулювання 

існує обернена залежність (рис. 4.11). 

Рис. 4.11. Взаємозв’язок рівнів соціального капіталу та державного 

регулювання 

Джерело: складено автором на основі даних Інституту Леґатум. 

 

Така закономірність характерна й для України, тому лібералізація 

економічних процесів в національній економіці має відбуватися паралельно з 

розбудовою інституту соціального капіталу. 
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Водночас, як видно з рис. 4.12, у структурі зведеного бюджету України 

2019 р. 10% усіх видатків становлять видатки на соціальний захист (за винятком 

витрат на виплату пенсію, які додатково складають 13,3%). Значні витрати на 

соціальний захист можуть бути ознакою поширення соціальної норми 

патерналізму як ознаки деформації інституту соціального капіталу в суспільстві. 

Рис. 4.12. Структура видатків у Зведеному бюджеті України на 2019 р. 

Джерело: складено за даними Міністерства фінансів України. 

 

Зазначимо, що в 2014–2018 рр. частка видатків на соціальний захист досягла 

позначки 13%, що вища за витрати на медицину, а в окремі роки наближалася до 

частки витрат на освіту. І хоча в багатьох країнах ЄС цей показник є дещо вищим, 

проте такі видатки мають інший характер (наприклад, покривають витрати на 

навчання впродовж усього життя і т. п.), що в свою чергу формує економічно 

ефективний інститут соціального капіталу й навпаки – в Україні консервує 

деструктивні соціальні норми як субінститут соціального капіталу. 
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Крім того, в Україні чималі економічні обмеження створює недостатня 

трансформація закритого у відкритий соціальний капітал. Як було вище 

зазначено, в національній економіці недостатньо використані економічні 

можливості, пов’язані з інститутом закритого соціального капіталу, зокрема в 

частині використання потенціалу сімейного бізнесу, який створює, окрім 

традиційних економічних благ, додаткову соціальну цінність, а саме: сталість 

моделі працевлаштування, інвестиції в місцевий розвиток, збалансовує 

короткотермінову винагороду з довгостроковою стійкістю та процвітанням, що 

особливо цінне в сучасних умовах економічної і політичної турбулентності. 

Важливе значення інститут соціального капіталу має й у розвитку культури 

та інфраструктури стартапів. Згідно з даними європейських та американських 

досліджень 85% старту бізнесу починаються з сімейних капіталів. Відомим 

прикладом є компанія найбагатшої людини світу Дж. Безоса – Amazon [324]. В 

Україні, зважаючи на високу вартість кредитних ресурсів, мінливість 

податкового законодавства та значні трансакційні витрати, для заснування 

бізнесу найчастіше використовують власні або позичені у близьких кошти. 

Нерозвинена в Україні й сільськогоподарська кооперація. Наприклад, на ринку 

молока майже 90% виробників – індивідуальні приватні власники, які не 

об’єднані в кооперативи, тому кілька заводів із переробки молока у регіонах 

часто формують ціну та визначають умови взаємодії. За об’єднання виробників 

останні могли стати повноправним суспільним гравцем на ринку.  

З огляду на високий рівень міграційної активності українців, важливим 

механізмом впливу інстиуту закритого соціального капіталу на економічні 

процеси в Україні є грошові перекази тимчасових мігрантів, що працюють за 

кордоном. Згідно з дослідженнями Світового банку більше половини усіх 

надходжень мігранти переказують своїм сім’ям. В Україні обсяги переказів 

значно зросли: якщо в 2014 р. вони склали 6489, то в 2015 р. – 6959, 2016 р. – 

7535, 2017 р. – 9287, 2018 р. – 11111 млн дол. США [64]. Причому майже 

половину таких переказів здійснювали тіньовими каналами, а не транзакціями 

через банківські рахунки й міжнародні платіжні системи, що є черговим 
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підтвердженням низького рівня інституційної довіри, внаслідок чого українці 

віддають перевагу комунікаціям у межах закритого горизонтального, а не 

відкритого вертикального соціального капіталу.  

Згідно з даними Світового банку 85% фінансової допомоги рідних, які 

працюють за кордоном, призначають на буденні потреби сімей; 10% переданих 

ресурсів спрямовують на освіту й  заощадження, проте лише невелика частина 

коштів, переданих сім’ям (менш ніж 5%), які інвестують в економіку [654]. Чим 

більше таких грошових коштів перетворюватимуть на інвестиції, тим більша 

ймовірність, що вони спричинять не лише покращення фінансового стану 

домогосподарств, але й довгостроковий розвиток національної економіки. У 

протилежному випадку ці гроші, хоча й збільшують споживчий попит, проте 

через їхній вплив на зростання вартості національної валюти, здорожчують, а 

подекуди й роблять зовсім економічно невигідною експортну торгівлю. У 

результаті в довгостроковому періоді це може призвести до погіршення 

економічної кон’юнктури. Отримування грошей з-за кордону може негативно 

впливати на економічну активність та підвищувати рівень споживацьких та 

утриманських настроїв, як це відбувається в Мексиці та інших країнах 

Латинської Америки. Наслідком цього може також стати зміна розміру оплати 

праці, зумовлена недостачею працівників на ринку праці тощо.  

Не менш важливе значення для національної економіки та суспільного 

добробуту має така функція інтитуту закритого соціального капіталу як 

забезпечення неформального страхування за допомогою грошової позики у 

друзів, родичів та знайомих, до яких згідно з національним дослідженням 

найчастіше звертається безробітна молодь (69,7 %) [266] (рис. 4.13). 
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Рис. 4.13. Джерела доходів економічно неактивної молоді, % 

Джерело: [266]. 

 

Подібні тенденції характерні й для сільської спільноти. Більшість жителів 

сіл або на околицях міст мають тісні зв’язки зі своєю територіальною громадою. 

Часто одні члени громади допомагають іншим в обмін на аналогічну допомогу в 

скрутній ситуації. Проте останнім часом така соціальна допомога надається все 

рідше.  

Ще донедавна національні соціологічні опитування в Україні 

підтверджували оптимізм українського населення щодо соціально-економічного 

майбутнього країни (рис. 4.14). Це породжувало надію на капіталізацію таких 

очікувань у національній економіці. 

 

 

 



309 
 

Рис. 4.14. Очікування, які виникають під час прогнозування майбутнього 

України 

Джерело: побудовано автором на основі даних [355]. 

 

Проте в останні роки песимістичні очікування в українському суспільстві 

почали оприявнюватись все частіше, що може бути пояснено затяжним 

характером військових дій на сході України та невизначеністю майбутнього. 

Фракасоманія як форма економічного нігілізму, виявом якого є песимістичні 

очікування щодо економічного майбутнього країни (уперше цей термін був 

використаний А. Хіршманом для пояснення послідовних невдач у розвитку 

окремих країн Латинської Америки) може стати значним бар’єром як 

економічного, так і загально-суспільного розвитку України, тому існує 

необхідність нівелювання негативного впливу песимістичних очікувань і 

вирощування соціальних норм позитивного й відповідального ставлення до 

майбутнього як основи розвитку економічно ефективного інституту соціального 

капіталу.  

Отже, розуміння того, що соціальний капітал є не лише ресурсом, а й 

складовою інституційного середовища, від стану якого залежить ефективність 
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використання інших видів капіталу та швидкість й ефективність соціально-

економічних перетворень, дозволяє пояснити, чому Україна, маючи значні 

фізичні, людські і природні ресурси, за наявності істотної деформації інституту 

соціального капіталу, не займає гідного місця у світі й не забезпечує належного 

рівня добробуту для своїх громадян тощо. Ерозія інституту соціального капіталу 

є найбільш витратними для суспільства та національної економіки. “Вирватися” 

з цієї пастки можна лише за умови свідомої розбудови економічно ефективного 

інституту соціального капіталу, що серед іншого сприяє створенню 

сприятливого інституційного середовища для розвитку інновацій, притоку 

інвестицій, які здатні стати новою “точкою росту” національної економіки.  

 

4.2. Трансформація системи державного управління під впливом 

модернізації інституту соціального капіталу в умовах інформаційно-

мережевої економіки 

 

Економічну активність суб’єктів господарювання (як приватного, так і 

державного секторів) регулюють правила, тому серед іншого зміни інституту 

соціального капіталу зумовлюють трансформацію формальних державних 

інститутів. Проте характер перетворень останніх та їхні економічні наслідки 

суттєво залежать від особливостей інституту соціального капіталу та специфіки 

державного регулювання економічних процесів у національних господарських 

системах.  

Спираючись на теорію Т. Гоббса, залежно від ролі держави в економічних 

процесах, американські економісти Д. Аджемоґлу й Дж. Робінсон запропонували 

розрізняти чотири моделі державного регулювання економікою: “відсутній”, 

“бюрократичний”, “деспотичний” та “інклюзивний” Левіафан [396]. У нашому 

дослідженні цей підхід доповнено характеристикою функцій інституту 

соціального капіталу в кожній із них і в рамках такої концепції визначено напрям 

трансформації державних інститутів під впливом модернізації інституту 

соціального капіталу в умовах інформаційно-мережевої економіки [100].  
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У моделі “відсутнього Левіафана” державні інститути є слабкими й такими, 

що не здатні виконувати економічні функції, тому, на нашу думку, інститут 

соціального капіталу стає єдиним механізмом координації економічної 

діяльності, вирішення конфліктів та виробництва суспільних благ. У моделі 

“бюрократичного Левіафана” державні інститути є неефективними: вони не 

забезпечують захист прав власності, справедливе правосуддя чи виробництва 

якісних суспільних благ тощо. У такій моделі розподіл суспільного продукту та 

доходів здійснюється переважно на користь невеликої закритої групи 

спеціальних інтересів. Модель “деспотичного Левіафана” означає, що інститут 

держави є достатньо потужним, тоді як суспільство слабким (що ми 

ототожнюємо з низьким рівнем розвитку економічно ефективного соціального 

капіталу). За таких умов державні інститути обмежують економічний вибір та 

форми економічної активності суб’єктів господарювання, допускають 

зловживання державною монополією на насилля (про її негативні наслідки 

застерігав ще в 1990-х роках Нобелівський лауреат Д. Норт [241]). У цій моделі 

державний сектор без згоди інших економічних агентів визначає, які блага 

створювати і в якому напрямі розвивати економічні відносини, тоді як інші 

суб’єкти господарювання позбавлені економічного та політичного вибору. За 

таких умов інститут соціального капіталу деформується та використовується 

економічними агентами для виживання, історичним прикладом якого було 

поширення інституту блату в СРСР. Четвертою моделлю державного 

регулювання економікою є “обмежений Левіафан”, або т. зв. “інклюзивна 

держава”, коли державний сектор виконує свої економічні функції, проте 

перебуває під соціальним контролем суспільства. Як зазначає Нобелівський 

лауреат з економіки М. Спенс, “уряди можуть зазнавати невдачі або через те, що 

роблять замало, або через те, що роблять забагато” [319, с. 125], тому, на нашу 

думку, оптимальним для національної економіки є модель т. зв. “обмеженого 

Левіафана”, коли між державними інститутами та інститутом або 

субінститутами соціального капіталу встановлюється такий баланс, який 
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створює стимули для державних інституцій адекватно реагувати на запити 

суспільства й підвищувати ефективність державного регулювання економікою.  

Сформована модель державного регулювання економікою та характер 

відносин між державними інституціями й суспільством впливає на темп 

економічного зростання, рівень добробуту і безпеку суб’єктів національної 

економіки [1]. Як правило, найбільш ефективною є трансформація державних 

інститутів у напрямі “інклюзивної держави”, проте так відбувається не завжди, 

та у випадку послаблення інституту соціального капіталу є ризик формування 

економічної моделі типу “деспотичний Левіафан”.  

Застосовуючи цей концептуальний підхід, можемо стверджувати, що в 

Україні за роки незалежності сформувалася модель державного регулювання 

економікою типу “бюрократичний Левіафан”. Серед її ознак – стрімке 

збільшення бюрократичного апарату: якщо на початку 1990-х років тут 

працювало близько 60 тис, то в 2013 р. – 372 тис держслужбовців [69]. За даними 

Національного агентства України з питань державної служби в 2016 р., коли 

суспільний запит на зміни був особливо високим, їх кількість була скорочена до 

198 тис осіб, проте вже з 2017 р. і до сьогодні їх кількість знову зростає: на 

початку 2017 р. – до 222 тис, 2018 р. – 225 тис, 2019 р. – 240 тис осіб [250]. 

Упродовж 2016–2019 рр. бюджетні витрати на оплату їх послуг подвоїлися [35]. І 

хоча, згідно з міжнародним дослідженням, кількість державних службовців у 

національній господарській системі відповідає міжнародним стандартам (в 

Україні на одного чиновника припадало 170, у Литві – 165, Німеччині – 163, 

США – 147, Франції – 190, хоча в Естонії – 50, Латвії – 26, Китаї – 19 осіб) [70], 

проте їхні функції часто дублюються й зумовлюють надмірне регулювання 

національної економіки. Це підтверджують результати оцінки ефективності 

бюрократії в Україні за допомогою міжнародних індексів Doing business та 

Індексу бюрократії. Відповідно до даних Світового банку “неефективність 

державної бюрократії” належить до топ-5 найбільших перешкод для розвитку 

національної економіки в Україні. Згідно з Індексом бюрократії 2018 р. в Україні 

лише малий бізнес щорічно втрачає близько 20% прибутку та майже три місяці 
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робочого часу на виконання понад п’ятдесяти надлишкових бюрократичних 

процедур [421] тощо.  

Про неефективність державних інститутів України свідчать і наші 

дослідження суспільної ефективності національної економіки, здійснені за 

методологією Б. Гаврилишина [114]. По-перше, виявлено, що в Україні існує 

чимало інституційних перешкод для розвитку бізнесу (високий рівень корупції, 

неефективна судова система для захисту прав власності, відсутність розроблених 

механізмів для реалізації ухвалених законопроєктів, нестабільне податкове 

законодавство тощо). По-друге, приватний сектор має низький рівень довіри до 

державних інститутів, а тому сприймає їхню діяльність переважно як перешкоду, 

а не як партнерську допомогу тощо. По-третє, на неефективність їхньої 

діяльності вказує й низький рівень добробуту населення та соціальної 

справедливості насамперед у сферах освіти, медицини й пенсійного 

забезпечення. Відповідно до даних звіту МВФ 2018 р. Україна була найбіднішою 

країною Європи [523]. За даними ООН 2017 р. прожитковий мінімум в Україні 

наближався до порогу бідності африканських держав, а за межею бідності 

проживало більше 80% українців [518]. За показником ВВП на душу населення 

Україна посідає майже 130-е місце в світі (у 2018 р. ВВП на душу населення 

склав 3095,174 дол. США [639]). За словами директора Світового банку у 

справах України, Білорусі та Молдови С. Кахконен, якщо ріст ВВП країни буде 

залишатись на тому ж рівні, що й сьогодні, то щоб наздогнати сусідні 

європейські країни, наприклад Польщу, Україні буде потрібно ще сто років [181].  

Однією із базових причин неефективності державного регулювання 

економікою, за твердженням Б. Гаврилишина, є недостатньо ефективна модель 

політичного управління. Наявна українська модель підтверджує цю тезу: “де-

юре” в Україні закладені підвалини для політичного правління противаги сил, 

проте “де-факто” – політична система є винятково ригідною, нездатною гнучко 

реагувати на появу нових глобальних викликів, якій притаманні комерціалізація 

політичного процесу, зростання масштабів та негативних наслідків лобіювання. 

В Україні є значний (хоч і негативний) досвід функціонування унітарної влади, 
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тому за роки незалежності окремі політики неодноразово робили спроби 

збільшити концентрацію влади в одних руках, щоб нейтралізувати опозицію та 

мати суттєвий вплив на економічні відносини виробництва й розподілу в країні. 

За словами професора в Стенфордській вищій школі бізнесу, держсекретаря 

США та радника американського президента Дж. В. Буша К. Райс, “в Україні 

президентство стало найпотужнішим пострадянським інститутом” [294, с. 131], 

який наслідував усі хиби концентрованої влади, що на тлі непрозорої політики 

загрожує її критичною монополізацією в руках президента. Опозиція в Україні 

теж не суспільно ефективна, бо не справляється з функціями контролю та 

рівноваги. Згідно з теорією конституційної економіки ефективність такої 

політичної системи суттєво знижується, коли основним мотивом опозиції стає 

прагнення до влади [4, с. 13]. Це підриває інституційну довіру, знижує 

ефективність політичних та економічних реформ, а також зумовлює загострення 

суперечностей, поширення конфліктів, поляризацію соціальних сил, а отже, 

перетворення потенційно корисної суспільної енергії на джерело надмірного 

суспільно-політичного напруження та зниження ефективності економічної 

взаємодії суб’єктів господарювання.  

Поштовхом до зростання ролі інституту соціального капіталу в соціально-

економічних, суспільно-політичних процесах та трансформації державних 

інститутів в Україні стало розгортання суспільно-політичної кризи 2013–

2014 рр. та початок військової агресії на сході України, що критично оприявнили 

інституційну неспроможність держави в захисті економічної та національної 

незалежності. Такі типові для української політичної моделі управління 

економікою риси: лобізм, асиметрія інформації, рентоорієнтованість політичних 

і державних діячів, надмірна бюрократизація економіки, недостатня 

ефективність державних підприємств тощо – стали бар’єрами для ухвалення 

ефективних управлінських рішень та консолідації суспільних зусиль на фоні 

суспільно-політичних викликів. Відповіддю на це стало посилення 

неформальних мережевих зв’язків українців завдяки розвитку віртуальних 

соціальних мереж та інформаційно-комунікаційних технологій. Соціальні 
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мережі також стали основним джерелом інформації. За даними Барометра довіри 

Едельмана 2014–2016 рр. майже 80% респондентів довіряли інформації, 

опублікованій у віртуальних соціальних мережах [458-459].  

Отже, несвоєчасність державного реагування на зовнішні та внутрішні 

проблеми й неадекватність масштабам викликів стала каталізатором суспільного 

згуртування в Україні, що супроводжувалося зростанням рівня міжособистісної 

довіри, укоріненням продуктивних соціальних норм (кооперації, солідарності, 

відповідальності) та еволюцією соціальних мереж від майданчика для 

побутового спілкування до інструменту вирішення ключових соціальних і 

економічних завдань. За таких умов інститут соціального капіталу став 

компенсатором “провалів” державних інститутів та перебрав на себе частину 

їхніх економічних функцій. Водночас був сформований стійкий суспільний 

запит на здійснення соціально-економічних і суспільно-політичних реформ, 

зокрема й зміни характеру державного регулювання економікою.  

Одним із напрямів перетворень державних інститутів під впливом 

модернізації інституту соціального капіталу стало розширення каналів та 

предметних зрізів комунікації між державним і приватним секторами. Одним із 

прикладів такої комунікації стала активізація діяльності громадських рад при 

органах державної влади (насамперед, Міністерств оборони та економічного 

розвитку і торгівлі України), які із суто номінального органу перетворилися на 

дієвий інструмент вирішення нагальних проблем та узгодження позицій 

стейкхолдерів. Водночас унаслідок усвідомлення значення та інституційних 

можливостей інтернет-спільнот зросла присутність органів державної влади у 

віртуальних соціальних мережах. Більшість Міністерств України створили свої 

веб-сторінки в соціальних мережах та розпочали активну комунікацію через 

Facebook і Twitter [226]. У такий спосіб у рамках державного сектору теж зросло 

значення віртуальних соціальних мереж як інструменту регулювання соціально-

економічних та суспільно-політичних процесів у країні. Проте на практиці це 

мало подвійний ефект: з одного боку, спростило доступ суб’єктам 

господарювання до отримання оперативної інформації, проте, з іншого, значний 
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обсяг суперечливої інформації посилив недовіру населення до державних 

інституцій.  

Важливим етапом у трансформації державних інститутів унаслідок 

розвитку інституту соціального капіталу в умовах становлення інформаційно-

мережевої економіки стало запровадження е-врядування, що покликане 

спростити, розширити та здешевити доступ населенню до отримання державних 

послуг. З часу виникнення ідеї е-врядування в Україні минуло майже десять 

років. На відміну від країн, які раніше усвідомили його переваги та активно 

почали реалізувати на практиці (Австралія, Великобританія, Грузія, Данія, 

Естонія, Литва, Південна Корея, Сінгапур, США, Швеція та ін. [391]), тривалий 

час у національній господарській системі його запровадження обмежувалося 

лише оновленням офіційних інтернет-сайтів державних інституцій. Зміни 

пришвидшилися після 2013–2014 років під тиском неурядових організацій – 

однієї з форм соціальних мереж інституту соціального капіталу. Уже в 2015 р. 

державні інституції та волонтери розпочали впровадження в Україні єдиної 

системи надання електронних послуг. Одним із перших результатів їхньої 

взаємодії стала розробка порталу державних послуг iGov.org.ua. До його 

створення долучилося майже двісті волонтерів-фахівців у сфері ІТ-технологій з 

України та всього світу (зокрема США, Сінгапуру та ін.), які на засадах 

краудсорсингу спільно створили систему електронних послуг у національній 

економіці. Практики відзначали, що “сам продукт, якщо б його робив бізнес, 

коштував би не один мільйон доларів, але це зробили волонтери” [67]. У такий 

спосіб основним ресурсом, залучення якого уможливило виконання такої 

масштабної та дороговартісної роботи, став інститут соціального капіталу. Через 

залучення людських, інтелектуальних та організаційних ресурсів за допомогою 

соціального капіталу найбільші статті витрат (зокрема й трансакційних), що 

пов’язані із запуском сервісу е-урядування, для державних інституцій були 

зведені до мінімуму. Під час відкриття інтернет-порталу онлайн були доступні 

лише 9 державних послуг, проте через півроку за допомогою волонтерів півтори 

сотні подібних послуг було переведено в електронну форму. Після перевірки 
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громадською організацією Transparency International цей ресурс передали в 

розпорядження Міністерству економічного розвитку і торгівлі України. Загалом 

створення порталу iGov, з одного боку, є класичною моделлю приватно-

державного партнерства, а з іншого, прикладом того, як інститут соціального 

капіталу дозволяє долати дихотомію Веблена-Ейрса.  

Зростання ролі інституту соціального капіталу та залучення його ресурсів 

до процесів соціально-економічних реформ створили підґрунтя для запуску в 

Україні е-врядування, що з одного боку – сприяло підвищенню транспарентності 

діяльності урядових структур, а з іншого – економії та зменшенню обсягів 

неефективного використання бюджетних коштів. Так, уже в першій половині 

2017 р. державні інституції перейшли на систему електронного документообігу 

задля оперативнішого ухвалення рішень, своєчасного реагування на соціально-

економічні й суспільно-політичні виклики, зменшення часових лагів фіскальної 

політики тощо. У вересні 2017 р. Уряд прийняв Концепцію розвитку 

електронного врядування в Україні 2020 [286], яка фактично стала дорожньою 

картою для переходу України на єдину систему е-врядування. У 2019 р. 

стартувала програма “Держава в смартфоні” та було створено Міністерство 

цифрової трансформації України. Відповідно до завдань останнього упродовж 

наступних трьох – п’яти років має бути втричі зменшена кількість взаємодій 

домогосподарств, бізнесу з державними службовцями, а відповідно – 

розширений доступ до отримання державних послуг і знижено трансакційні 

витрати через усунення корупційних ризиків.  

Не менш важливим наслідком трансформації державних інститутів у 

напрямі розвитку е-врядування має стати дебюрократизація економіки. Зокрема, 

завдяки запровадженню е-урядування в 2020 р. очікується скорочення кількості 

державних службовців на 10%. 

Водночас під час запровадження е-врядування в Україні замість очікуваного 

скорочення трансакційних витрат неодноразово відбувалося зростання 

необґрунтованих платежів для суб’єктів господарювання. Прикладом цього є 

запровадження обов’язкового використання на платній основі захищених 
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цифрових ключів для підприємців – токенів, вартість яких станом на листопад 

2019 р. становила близько 1 тис грн. Лише під тиском підприємців Уряд вирішив 

переглянути законопроєкт. Хоча загалом вибір напряму на розвиток е-

урядування правильний, проте необхідним є соціальний контроль за діяльністю 

державних інституцій задля недопущення рентоорієнтованої поведінки 

державних службовців та збільшення трансакційних витрат у національній 

економіці.  

Загалом відзначимо, що розвиток е-урядування є глобальним трендом: якщо 

в 2003 р. за критеріями ООН лише 10 країн отримали оцінку “дуже високий” 

рівень розвитку е-уряду, то в 2018 р. їх уже стало 40 [391], до цієї ж групи в 

рейтингу увійшла й Україна.  

На нашу думку, трансформація державних інститутів у напрямі розвитку 

електронного врядування та поширення застосування краудсорсингу має кілька 

важливих наслідків, а саме: 1) поширення транспарентності державних 

інституцій та поступове відновлення інституційної довіри приватного сектору до 

їх діяльності; 2) руйнація закритих соціальних мереж, що зменшує корупцію та 

деформацію інституту соціального капіталу в національній економіці; 3) вища 

оперативність реагування на виклики, а відповідно компенсування окремих 

“провалів держави”, через які інституту соціального капіталу перебрав на себе 

невластиві для нього функції; 4) підвищення ефективності державних послуг 

тощо. Водночас існують значні ризики такої трансформації, зокрема: 

1) внаслідок розширення доступу суб’єктів господарювання до інформації 

ускладнюється процес ухваленняя та може погіршитися якість рішень через 

збільшення обсягів т. зв. “інформаційного шуму”; 2) електронні інструменти 

також здатні дистанціювати економічних агентів від державних інституцій [89]; 

3) потенційне збільшення цифрової нерівності в економіці й суспільстві та 

зростання соціального відчуження груп населення, які потребують соціального 

захисту тощо.  

Станом на середину 2019 р. менше 5% українського населення 

користувалося послугами онлайн [66], що сигналізує про необхідність 
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подальшого розвитку цифрової інфраструктури, підвищення рівня 

інформованості приватного сектору про можливості одержання е-послуг та 

інтернет-грамотності населення тощо.  

На підставі вищезазначеного можемо стверджувати, що після 2013–2014 рр. 

в Україні розпочався поступовий перехід від моделі типу “бюрократичного” до 

“інклюзивного Левіафана”, що підтверджується зростанням ролі неурядових 

організацій та краудсорсингу в трансформації державних інститутів. Проте в 

таких умовах деформація інституту соціального капіталу в національній 

економіці в умовах пришвидшення розвитку цифрових технологій може 

спричинити значно вищі ризики та гірші соціально-економічні наслідки, ніж ті, 

що притаманні більш керованій моделі “бюрократичного Левіафана”.  

У країнах із надмірно сильними державними та слабкими громадськими 

інститутами пришвидшення цифровізації економіки створює ризики поширення 

тотального державного регулювання економікою, надмірного цифрового 

контролю й суспільної недовіри. Наприклад, усвідомлення значних можливостей 

віртуальних соціальних мереж та їх впливу на економіку й політику зумовило в 

Російській Федерації створення автономного сегменту Інтернету та спроби 

контролювати діяльність соціальних месенджерів. З квітня 2018 р. Роскомнадзор 

розпочав блокування роботи Telegram; контролюється діяльність таких 

дистриб’юторів інформаційних послуг як WhatsApp і Viber, а з 1 листопада 

2019 р. діє закон про “суверенний Рунет”. У такий спосіб російський уряд 

намагається обмежити громадянську активність, а відповідно зменшити 

соціальний вплив громадян на політичні процеси та посилити державні 

інститути. Зрештою це призводить до руйнації економічно ефективного 

інституту соціального капіталу та зменшення його економічних ефектів. 

У Китаї зв’язок громадян через месенджери та віртуальні соціальні мережі 

також контролюють державні інституції. Тут заблокований доступ до всіх 

продуктів Google, Gmail, Youtube, Twitter, Blogspot, Facebook (зокрема Instagram 

заборонили після Революції парасольок у Гонконзі в 2014 р.). Натомість 

найбільш поширеним є месенджер WeChat від китайської компанії Tencent, 

https://en.wikipedia.org/wiki/2014_Hong_Kong_protests
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якого використовує понад 90% усього китайського населення. Його діяльність 

повністю підзвітна китайському уряду.  

Особливу небезпеку для китайського суспільства щодо втрати економічної 

свободи  складає запровадження системи соціального рейтингу. Відповідно до 

заяв китайської влади її метою є побудова гармонійного соціалістичного 

суспільства, основною цінністю якого є чесність, що повинна виявлятися в 

усьому: від поведінки в Інтернеті до шанування батьків. У рамках такої системи 

кожному громадянину Китаю присвоюють соціальний рейтинг. За дотримання 

законів, корисну громадську діяльність, своєчасне погашення кредитної 

заборгованості додатково нараховують бали, натомість за їх 

порушення – віднімають. Уперше такий експеримент був проведений у провінції 

Цзянсу в 2010 р. Він полягав у тому, що спочатку кожному мешканцю провінції 

віком від 14 років присвоїли соціальний рейтинг у 100 балів. За допомогою 

цифрових технологій державні інституції отримали можливість коригувати 

соціальний рейтинг кожного економічного агента: у випадку допомоги людині 

літнього віку додавалося 50, під час благодійності – 10 додаткових балів, тоді як 

за прояв девіантної поведінки втрати становили не менше 15 балів тощо. У 

випадку найнижчого соціального рейтингу (D) економічний агент втрачав 

можливості працевлаштування та отримання державних послуг, тоді як за 

найвищого рейтингу (А) одержував суттєві переваги під час працевлаштування, 

кредитування чи отримання суспільних благ тощо. Після пілотного проєкту в 

провінції Цзянсу така практика застосування системи соціального рейтингу 

з’явилася в понад тридцяти містах Китаю, які розробляли власні локальні 

системи оцінки соціально-економічної поведінки індивідів. Наприклад, у 

Ханжоу було передбачено такі параметри зниження соціального рейтингу, як 

безбілетний проїзд у транспорті, забруднення навколишнього середовища, 

паління в заборонених для цього місцях тощо.  

Найбільш відому систему соціального рейтингу в Китаї за державної 

підтримки було створено в місті Жунчен провінції Шаньдун, де Єдиний 

інформаційний центр провінції аналізує дані 670 тис мешканців із 142-х установ 
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(банків, магазинів, заводів, кадрових служб тощо). Кожен економічний агент має 

рейтинг від ААА (найвищий) до D (найнижчий показник). За рейтингу С 

економічний агент не має права працювати на державній службі, D – 

користуватися громадським транспортом тощо. Натомість економічний агент з 

рейтингом А має право безкоштовного користування медичними послугами 

вартістю до 10 тис юаней і т. д. Високий соціальний рейтинг, визнаний на 

державному рівні, також дозволяє економічному агенту отримати в оренду 

транспортний засіб без застави. Для порівняння: суб’єктам господарювання з 

рейтингом C і D його можна отримати в користування лише під заставу 

200 юаней.  

Державні інститути Китаю дозволили використовувати систему соціального 

кредиту й окремим приватним корпораціям. Наприклад, з 2015 р. одна з 

найбільших китайських фірм Alibaba у співпраці з урядом Китаю почала активно 

використовувати систему соціального рейтингу – AlyPay (її слоган “довіра все 

робить простішим”), до якої було внесено дані 520 млн економічних агентів, із 

них 6 млн були позбавлені права здійснювати покупки в інтернет-магазині через 

несвоєчасну сплату податків. У 2020 р. уряд Китаю планує запустити т. зв. єдину 

систему соціальної довіри на федеральному рівні. Отже, Китай робить активні 

спроби посилити державні інститути, підвищити рівень державного 

регулювання соціальних та економічних процесів у країні, зокрема й через 

систему оцінки соціального капіталу та економічної поведінки громадян. У 

такий спосіб соціальний рейтинг і соціальний кредит стають дієвими 

інструментами не лише економічних трансакцій, а й підвищення якості інституту 

соціального капіталу.   

Таким чином, під впливом стрімкого розвитку цифрових технологій та 

модернізації інституту соціального капіталу почала звужуватися сфера, що 

потребує державного регулювання. Конкуренція з боку інституту соціального 

капіталу зумовила трансформацію наявних державних інститутів у бік 

удосконалення їхніх сервісних функцій, що виявилось у розвитку е-врядування, 

який сприяє підвищенню ефективності, відкритості, прозорості діяльності 
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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 відкритості ухвалення 

рішень, наштовхнувся на обмеження у вигляді неготовності урядових структур 

до таких трансформацій. Модернізаційний вплив на економічну систему таких 

реформ не гарантований, але, як пояснював свого часу відомий польський 

реформатор Л. Бальцерович причини успіху польської реформи соціально-

політичного устрою, “ми надали перевагу ризикованій політиці перед 

безнадійною” [8, с. 25], адже бездіяльність означає лише консервацію 

неефективних інститутів, які й надалі виступатимуть бар’єром економічного 

розвитку і суспільного поступу.  

 

4.3. Соціальний капітал як ресурс місцевого економічного розвитку 

 

На місцевому рівні формування інституту соціального капіталу нерозривно 

пов’язане з діяльністю громад, які впливають на місцевий економічний розвиток 

як безпосередні учасники економічної взаємодії на локальному ринку – 

підприємці-виробники благ та послуг і споживачі, що формують локальний 

попит [128, с. 331]. Економічна спроможність територіальних громад 

визначається наявними матеріальними й нематеріальними активами. Якщо до 

перших належать природні ресурси, виробнича, соціальна інфраструктура та ін., 

то других – соціальні норми, соціальні мережі, довіра до інститутів влади та 

міжособистісна довіра, що в підсумку визначають здатність місцевих мешканців 

до кооперації, ухвалення спільних рішень, економічної взаємодії, реалізації 

спільного бачення майбутнього розвитку спільноти [566]. Водночас розкриття 

економічного потенціалу інституту соціального капіталу громад вимагає 

відповідного інституційного ландшафту, що передбачає наявність економічних 

передумов та інституційної екосистеми ухвалення економічних рішень, що 

визначають цілі, характер і траєкторію місцевого економічного розвитку. У 
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зв’язку з цим одним із найважливіших чинників місцевого економічного 

розвитку є модернізація інституту соціального капіталу, що висуває на порядок 

денний питання про децентралізацію та розширення економічних можливостей 

громад. Розбудова відкритого соціального капіталу суспільства та зміцнення 

горизонтальних зв’язків у країні дали поштовх до реформування місцевого 

самоврядування, переформатування економічних відносин між центром і 

периферією та залучення економічного потенціалу інституту соціального 

капіталу місцевих громад до процесів інституційної трансформації. 

Після розпаду СРСР Україна зберегла надмірну радянську централізацію 

більшою мірою, ніж інші пострадянські країни. Станом на початок 2014 р. 

державні витрати України становили 52,7% ВВП, тоді як у країнах Балтії вони 

не перевищували 34–38% ВВП, що, на думку американського експерта з питань 

економічної політики в країнах Східної Європи А. Аслунда, має бути 

оптимальним і для України [3, с. 31]. За роки незалежності централізація 

управління зумовила звуження економічного простору для формування 

горизонтальних зв’язків, оскільки економічних стимулів до співпраці між 

регіонами, громадами міст, сіл, а також економічними суб’єктами в межах однієї 

громади майже не було – усі вагомі управлінські рішення ухвалювалися не на 

місцевому рівні.  

Суспільний запит на руйнування централізованої системи державного 

управління як рудименту радянської системи регулювання економічними 

процесами та розподілу ресурсів (коли з єдиного центру визначалися пріоритети 

розвитку для кожної громади та частка державного фінансування регіональних 

програм) посилився внаслідок розбудови інституту відкритого соціального 

капіталу України впродовж останніх років. 

У 2014–2015 рр. більшість українців (59%) вважала розширення 

самоврядування та ролі місцевих мешканців у визначенні векторів економічного 

розвитку на місцях одними з першочергових урядових завдань [72, 73]. У 

відповідь були прийняті: Концепція реформи місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади (01.04.2014 р.), Закони “Про співробітництво 
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територіальних громад” (17.06.2014 р.), “Про добровільне об’єднання 

територіальних громад” (05.02.2015 р.) та зміни до Бюджетного й Податкового 

кодексів тощо. 

Підтримка й обізнаність населення про цю реформу були одними з 

найвищих у суспільстві. Майже 80% населення України стверджувало, що вони 

поінформовані про хід реформи, і понад половина з них підтримувала такі 

ініціативи [357]. В умовах високої інституційної недовіри до органів державної 

влади, особливе значення в налагодженні комунікації між державними 

інституціями, місцевим самоврядуванням та населенням відіграли неурядові 

організації [310].  

Високі суспільні очікування щодо децентралізації були зумовлені 

необхідністю підвищення якості надання публічних послуг та стимулювання 

соціально-економічного розвитку територій і країни загалом [101]. Майже 40% 

українського населення стверджувало, що поглиблення децентралізації 

сприятиме зменшенню негативних виявів деформації інституту соціального 

капіталу, насамперед – згасанню сепаратизму та нівелюванню міжрегіональних 

суперечностей і, як наслідок, вирішенню військового конфлікту на сході України 

[291, с. 130]. Водночас найбільш очікуваними результатами від такої реформи є 

покращення якості й доступності послуг, підвищення рівня добробуту 

населення, зниження рівня корупції [73, с. 9], що мотивує економічних агентів 

до посилення економічної та громадянської активності й встановлення 

щільніших горизонтальних мережевих зв’язків. 

У рамках реформи місцевого самоврядування було закладено підвалини для 

фінансової децентралізації, розвитку спроможних громад та дієздатного й 

найбільш наближеного до потреб суб’єктів господарювання інституту місцевого 

самоуправління. Формування спроможних громад передбачало добровільне 

об’єднання територіальних громад (далі – ОТГ), що фактично характеризувало 

готовність останніх до змін та брати на себе відповідальність за добробут членів 

громади і подальший економічний розвиток на місцях. В Україні процес 

утворення ОТГ можна вважати достатньо динамічним: у 2015 р. було 
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організовано 159, 2016 р. – 366, 2017 р. – 665 ОТГ. До початку грудня 2019 р. 

було створено 1009 об’єднаних територіальних громад (рис. 4.15), де проживало 

майже 11,3 млн осіб (32,1% від загальної чисельності населення України), хоча 

ще 6342 громади залишилися необ’єднаними [228]. 

 

Рис. 4.15. Кількість об’єднаних і необ’єднаних територіальних громад в 

Україні 

Джерело: [228].  

 

Укрупнення громад здійснювали через добровільне об’єднання з 

урахуванням думки економічних агентів та оцінкою потенційних ресурсних 

можливостей щодо забезпечення якісними послугами місцевих мешканців і 

соціально-економічного розвитку території. Більшість об’єднань відбулося за 

ініціативою знизу. Водночас упродовж останніх років збільшилася частка 

суб’єктів господарювання, які вважають, що об’єднання громад слід 

здійснювати за рішенням державних інституцій, що свідчить про консервацію 

норм патерналізму в українському суспільстві, які деформують інститут 

соціального капіталу та послаблюють його економічні ефекти. Проте частка 

патерналістськи орієнтованого населення постійно зменшується і на сьогодні є 

відносно невисокою: 3–9% населення України [73, с. 12]. 

На відміну від ОТГ, територіальні громади, які виявилися більш соціально 

й економічно пасивними та досі не взяли участі у формуванні спроможних 

громад, мають обмежені фінансові та інституційні можливості щодо 
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виробництва якісних послуг для своїх мешканців та забезпечення ефективного 

місцевого економічного розвитку. Зокрема, вони не можуть брати участі в 

конкурсі від Державного фонду регіонального розвитку, одержувати державні 

землі сільськогосподарського призначення в комунальну власність, а їхні місцеві 

бюджети не включено до прямих міжбюджетних відносин із Державним 

бюджетом тощо. На підставі цього аналітики Національного інституту 

стратегічних досліджень прийшли до висновку, що “в унітарній Україні 

громадяни однієї держави отримують на базовому рівні самоврядування відмінні 

можливості з огляду на різну управлінську спроможність територіальних громад 

виконувати самоврядні та делеговані державною повноваження” [152, с. 52]. 

Крім того, на нашу думку, роль таких територіальних громад в економічному 

розвитку значно обмежена. Одна з істотних причин цього криється в недостатньо 

розвиненому інституті соціального капіталу або його значній деформації у таких 

громадах. Згідно з результатами національного дослідження найбільший 

супротив формуванню ОТГ чинять сільські, селищні голови та представники 

районної влади [310, с. 5], в руках яких на сьогодні практично монополізована 

вся місцева влада і тому їхня поведінка часто має переважно рентоорієнтований 

характер. Водночас мешканці територіальних громад, які не залучені до процесу 

формування інституційно спроможних громад, виявляють нижчий рівень 

готовності брати участь у вирішенні місцевих проблем порівняно з ОТГ. Крім 

того, у традиційних територіальних громадах економічні агенти надають 

перевагу пасивним і непрямим, тоді як в ОТГ – прямим інструментам впливу на 

місцеві інституції та участі в економічних процесах. Порівняно з 

нереформованими громадами об’єднані територіальні громади часто мають 

більший потенціал економічно ефективного інституту горизонтального 

соціального капіталу (що ґрунтується на розвиненій горизонтальній взаємодії 

членів громади) та водночас відбувається значний приріст потенціалу 

вертикального соціального капіталу, оскільки мешканці ОТГ мають прямі та 

ефективні інструменти суспільного контролю за діями місцевих владних 

інституцій та беруть активнішу безпосередню участь у процесі ухвалення 
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рішень. При цьому найбільш поширеними механізмами участі місцевих 

мешканців в управлінні громадами є громадські слухання, збори, де 

обговорюють вирішення нагальних проблем. В окремих випадках активність 

суб’єктів господарювання спричиняла зміни первинних рішень посадовців 

відповідно до вимог мешканців громади. Водночас можна відзначити й спроби 

нових інституцій самоврядування бути більш відкритими та прозоро 

здійснювати свою діяльність, оприлюднюючи всі ухвалені рішення на своїх 

сайтах та в ЗМІ. Разом із тим навіть у випадках, коли посилення впливу членів 

громади на органи місцевого самоуправління не було помітним, у населення 

більшості реформованих і нереформованих громад поступово почав 

підвищуватися інтерес до участі у заходах контролю за діяльністю місцевих 

інституцій [310, с. 12], що загалом свідчить про активізацію економічного 

ефективного інституту соціального капіталу та зростання його ролі в соціально-

економічних процесах на місцях.  

Унаслідок реформи місцеві громади одержали більші можливості, ресурси 

та зобов’язання щодо вирішення місцевих проблем. З одного боку, відбулося 

розширення податкової бази: місцевий бюджет почали наповнювати 100% 

митних зборів, 5% акцизного податку, зросли надходження від податку на 

доходи фізичних осіб, плати за користування землею, податку на нерухомість 

тощо. Так, без урахування трансфертів за останні п’ять років місцеві бюджети 

зросли в три з половиною рази: з 68,6 млрд грн у 2014 р. до 234 млрд грн у 2018 р. 

[235]. Одним із найбільш значимих результатів фінансової децентралізації стало 

зростання частки місцевих податків і зборів у доходах місцевих бюджетів 
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(рис. 4.16): якщо в 2012–2013 рр. вони становили лише 2,5%, то в 2018 р. – 

близько 30% [163]. 

Рис. 4.16. Частка власних доходів місцевих бюджетів у ВВП, % 

Джерело: [228].  

У 2018 р. уперше обсяг місцевих бюджетів перевищив обсяг державного 

бюджету, склавши більшу частину (52%) зведеного бюджету України. Фахівці 

Національного інституту стратегічних досліджень навіть прийшли до висновку, 

що стандарт співвідношення доходів державного та місцевих бюджетів 

більшості країн ЄС – 50:50 – можна вважати досягнутим [152, с. 18]. Нині через 

місцеві бюджети в національній економіці перерозподіляється понад 15% ВВП.  

Водночас фінансова децентралізація, яка була розпочата в 2015 р., ще до 

проведення децентралізації повноважень дозволила органам самоврядування 

використати кошти для задоволення нагальних і першочергових потреб 

населення на місцях, що в підсумку сприяло подоланню багатьох соціально-

економічних суперечностей, підвищило рівень оптимістичних суспільних 

очікувань від таких перетворень та сприяло соціальному згуртуванню громад, 

що зрештою позитивно відбилося на підвищенні рівні інституту соціального 

капіталу громад.  

З іншого боку, згодом на рівень громад були передані значні повноваження 

щодо розвитку первинної медицини, швидкої допомоги, дошкільної і шкільної 

освіти, комунального господарства, охорони правопорядку, пожежної охорони, 
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соціального захисту (рис. 4.17), внаслідок чого істотно зросли обов’язки громад 

та вимоги до інститутів місцевого самоврядування.  

Рис. 4.17. Обсяг видатків місцевих бюджетів на одного мешканця у січні-

жовтні 2018 і 2019 рр., грн 

Джерело: [228].  

Включення до структури місцевих бюджетів витрат, пов’язаних із 

задоволенням базових потреб мешканців громади, має важливе соціальне й 

економічне значення. В умовах зростання фінансової спроможності громад це 

дозволяє достатньо швидко покращити середовище життєдіяльності їхніх 

мешканців та розширити доступ до якісних медичних, освітніх послуг, 

соціального захисту, що позитивно позначається на вирішенні багатьох 

соціально-економічних проблем і зменшенні рівня соціальної напруги в регіоні. 

Водночас економічні агенти, які більш схильні довіряти власним оцінкам, ніж 

експертам і державним інституціям, можуть розцінити підвищення якості 

публічних послуг як зростання ефективності економічної діяльності органів 

місцевого самоврядування та влади загалом.  

Унаслідок децентралізації та реформи місцевого самоврядування найбільш 

відчутними для населення виявилися покращення у таких сегментах, як ремонт 
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й утримання доріг, забезпечення діяльності соціальних закладів, благоустрій, 

надання адміністративних послуг тощо [73, с. 9].  

За останні роки місцеві громади продемонстрували здатність успішно 

освоювати кошти для реалізації соціально-економічних проєктів. Найчастіше з 

їхніх бюджетів фінансували проєкти на вирішення короткострокових проблем 

громад. Проте, ймовірно, саме це дозволило мешканцям громад швидше 

побачити результати мережевої взаємодії та співпраці з органами 

самоврядування. І хоча в 2015 р. лише 15% українців помітили позитивні 

зрушення внаслідок такої реформи, то в 2016 р. їх частка становила 46%, а на 

кінець 2018 р. – уже 61,5% [73, с. 8]. Результати IV всеукраїнського 

муніципального опитування, проведеного серед мешканців обласних центрів 

України у січні-лютому 2018 р. [377], теж фіксують істотне зростання частки 

населення, яке вважає, що місцевий розвиток здійснюється у правильному 

напрямі. 

Водночас через покращення місцевого благоустрою формуються 

сприятливі передумови для міжособистісних комунікацій, розширення рамок 

спільнот і зміцнення мережевої взаємодії між ними, тобто в підсумку це також 

дає поштовх до розбудови інституту відкритого горизонтального соціального 

капіталу. 

Загалом додаткові фінансові ресурси, які отримують об’єднані 

територіальні громади, та більша самостійність в ухваленні рішень і розв’язанні 

нагальних місцевих потреб стали каталізатором для економічного розвитку на 

місцях. Проте вагомою проблемою для забезпечення місцевого економічного 

розвитку виявилася залежність місцевих бюджетів від державних трансфертів. З 

2014 р. до 2019 р. обсяг такого державного фінансування зріс майже в 39 разів – 

з 0,5 млрд  до 19,37 млрд грн, а в Державному бюджеті 2019 р. передбачено 

40 відповідних дотацій і субвенцій. Загалом така тенденція формування місцевих 

бюджетів створює ризики “ручного” регулювання економічної політики ОТГ, 

зокрема з позаекономічною, у т. ч. корупційною та рентоорієнтованою 
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мотивацією [152, с. 18], а також обмеження доступу до ресурсів ієрархічною 

вертикаллю їх розподілу. 

Водночас недооціненою в національній економіці виявилася практика 

застосування громадами інститутів спільного фінансування. Виявлено низький 

рівень використання інструментів співпраці між громадами: абсолютна 

більшість із них визнала, що громади в їхніх областях не співпрацюють або мало 

співпрацюють між собою. Основною причиною цього вони вважали недостатню 

обізнаність та неготовність громад до такої взаємодії. Проте представники 

громад, які активно долучилися до співпраці з іншими громадами, були 

переконані, що цей механізм дозволяє підготувати громади до об’єднання й 

збагатити їх досвідом, необхідним для ефективної діяльності ОТГ. Водночас на 

відміну від нереформованих громад ОТГ мають більшу відкритість і готовність 

до співпраці з іншими. Найбільш поширеною формою такої горизонтальної 

взаємодії є реалізація спільних проєктів, рідше – спільне утримання підприємств 

чи делегування повноважень і ресурсів іншій громаді. При цьому їхня кооперація 

майже ніколи не здійснюється у формі організації спільних підприємств чи 

спільних органів управління [310, с. 9]. На думку представників ОЕСР, 

недостатня співпраця між громадами гальмує місцевий економічний розвиток в 

Україні, а тому надалі важливо розробляти інструменти спільного фінансування 

для підтримки організаційної та бюджетної спроможності місцевих громад щодо 

реалізації середньо- й довгострокових інвестиційних проєктів [273]. 

Додатковим стимулом для співпраці ОТГ стала підтримка спільних проєктів 

з боку Державного фонду регіонального розвитку. На сьогодні заохочують 

розвиток таких форм міжмуніципальної співпраці, як реалізація спільних 

проєктів, спільне фінансування утримання чи створення підприємств, установ та 

організацій муніципальної форми власності тощо. Станом на середину грудня 

2019 р. відповідно до реєстру угод про співпрацю було укладено 510 договорів, 

зокрема у сферах надання адміністративних послуг, збору й утилізації побутових 

відходів, ведення комунального господарства, надання освітніх і медичних 

послуг [296] тощо. 



332 
 

Загалом розвиток ОТГ, для яких характерна інституційна неусталеність, 

зумовлює низку викликів, до яких дослідники (Я.А. Жаліло, О.В. Шевченко, 

В.В. Романова та ін.) відносять такі [152]: 1) вибір пріоритетних напрямів 

місцевого економічного розвитку відповідно до наявних фінансових ресурсів і 

суспільного запиту мешканців громади; 2) забезпечення інклюзивності процесу 

ухвалення рішення та їх реалізація на практиці; 3) запобігання укоріненню 

соціальних норм патерналізму в системі економічних відносин на рівні органів 

місцевого самоврядування – громада; 4) забезпечення ефективності місцевої 

бюрократії та налагодження механізмів соціального контролю за їхньою 

діяльністю; 5) розвиток публічно-приватного партнерства та протидія появі 

олігархічних структур на місцевому рівні; 6) запобігання автаркізації громад та 

налагодження міжтериторіальної співпраці тощо. 

Загалом ключовим завданням децентралізації було розширення 

можливостей впливу економічних агентів на ухвалення рішень, розподіл 

фінансових ресурсів і реалізацію пріоритетних проєктів, що відповідають 

соціальним запитам громад. Це дало поштовх для поширення використання 

краудсорсингових інструментів у місцевому розвитку в Україні – переважно на 

рівні ОТГ та міст зокрема. Так, громади й органи місцевого самоврядування 

отримали право надавати своїм мешканцям широкий спектр адміністративних 

послуг, що було уможливлено створенням спеціалізованих Центрів надання 

адміністративних послуг (далі – ЦНАП), динаміка створення яких в Україні 

достатньо висока: наприкінці 2018 р. функціонувало 775, а вже в 2019 р. – 

806 таких інституцій.  

Отже, державний сектор як вертикальна ієрархічна структура, як правило, 

не враховує особливості місцевих інститутів, а відповідно має обмежені 

можливості щодо використання економічно ефективного інституту  соціального 

капіталу агентів територіальної громади для вирішення ключових проблем 

економічного розвитку на місцях, що відповідно гальмує і розвиток національної 

економіки. У зв’язку з цим модернізація інституту соціального капіталу, яка 

пришвидшила децентралізаційні процеси та розширила перелік інструментів 
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впливу мешканців громад на державні й місцеві інституції, здатна мотивувати до 

посилення комунікації та співпраці між економічними агентами, що зумовлює 

ефективне залучення місцевого потенціалу та посилення місцевих конкурентних 

переваг. Водночас така реформа сприятиме посиленню взаємодії між 

горизонтальним та вертикальним соціальним капіталом, а також соціальним 

капіталом територіальних громад та суспільства загалом, що сприятиме 

зменшенню суперечностей між центром і регіонами та зміцненню основ 

унітарної держави. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4 

 

1) 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. 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. 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. Обґрунтовано наявність взаємозалежності між рівнем довіри та 

кількістю й величиною підприємств. Проте 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. 
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2) 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. 

3) 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 
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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 

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 

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. 

Основні положення цього розділу викладені в публікаціях автора [128, 96, 

99, 100, 101, 103, 114, 120, 131, 142, 608]. 
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РОЗДІЛ 5 

 НАПРЯМИ ТА МЕХАНІЗМИ РОЗБУДОВИ СОЦІАЛЬНОГО 

КАПІТАЛУ ЯК ІНСТИТУТУ ІНКЛЮЗИВНОГО ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

 

5.1. Роль громадянського суспільства в забезпеченні суспільного 

консенсусу та інклюзивного економічного розвитку 

 

Відповідно до концепції, сформульованої у першому розділі, ми 

пропонуємо розмежовувати способи генерування горизонтального й 

вертикального соціальних капіталів, що дозволить відповідно надати 

рекомендації щодо його моделювання і розбудови з урахуванням узгодження та 

оптимізації інтересів різних суспільних груп. Інститут горизонтального 

соціального капіталу (у широкому трактуванні) створюється через розбудову 

громадянського суспільства як активного прошарку всього суспільства, тоді як 

вертикальний – розвивається через ефективну взаємодію суспільства загалом та 

органів влади (загальнодержавних чи місцевих). 

Згідно із підходом Світового банку, громадянське суспільство – це 

сукупність формальних, неформальних організацій і правил, які поєднують 

окремого індивіда, сім’ю, домогосподарства з державою та бізнесом [428]. У 

зв’язку з цим, основна функція громадянського суспільства, на нашу думку, 

полягає в налагодженні суспільного діалогу між приватним і державним 

секторами задля вироблення консенсусної позиції, обміну правами та 

узгодження економічних інтересів різних суб’єктів господарювання. Ще в  1970-

х роках Дж. Б’юкенен і Г. Таллок стверджували, що досягнення консенсусу й 

багатосторонньої згоди між основними стейкхолдерами – найбільш вигідний 

спосіб інтерналізації зовнішніх ефектів, який не створює додаткових витрат [24] 

(оскільки у випадку, коли держава інтерналізує зовнішні ефекти, вона збільшує 

державні витрати, а, значить, і витрати всього суспільства, на інфорсмент – 
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забезпечення і примус до виконання угод та здійснення контролю за 

дотриманням норм).  

У процесі соціального діалогу, сторонами якого є громадянське суспільство 

та органи влади, укладається соціальний договір, характер і функції кожного з 

суб’єктів якого залежать від зрілості громадянського суспільства та рівня 

розвитку інституту соціального капіталу [165]. У країнах, де громадянське 

суспільство є зрілим, за Дж. Локком складається горизонтальна модель 

суспільного договору; і навпаки, де громадянське суспільство слабке, як 

стверджує Т. Гоббс, державний сектор екстраполює ієрархічну модель на 

управління економічними та суспільними процесами, що спричиняє формування 

вертикально-структурованої моделі соціального контракту. 

Модель і характер суспільного договору визначають траєкторію 

економічного розвитку країни. У випадку вертикального договору 

функціонування широких коаліцій (тобто т. зв. груп Патнема) неможливе,  

переважають перерозподільні групи (т. зв. групи Олсона), які характеризуються 

рентоорієнтованою поведінкою. Наслідком формування такої моделі 

суспільного договору, як правило, є вкорінення неефективних інститутів та 

блокування можливостей для інклюзивного 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.  

За роки незалежності в Україні державний сектор часто самоусувався від 

широкого суспільного діалогу з громадськістю та бізнесом, а громадянське 

суспільство, перебуваючи у стадії емерджентності, не виявляло належної 

ініціативи для початку таких перемовин. Або навпаки – через слабкість 

громадянського суспільства укладався (як, наприклад, під час президентської 

каденції 2010–2013 рр.) вертикальний соціальний контракт. У випадку 

дистанціювання влади від діалогу із суспільством й бізнесом чи укладення 

вертикального соціального договору виникають високі витрати колективних дій, 

примусу та захисту прав власності. У 2010–2013 рр. вертикальний соціальний 
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контракт був укладений за моделлю «кочуючого бандита» М. Олсона [243], що 

характеризувався коротким горизонтом планування, експропріацією власності 

на користь правлячої “сім’ї”, значним збільшенням державних витрат на 

поліцейсько-каральні органи тощо. Так, витрати на правоохоронні органи 

стабільно залишалися другою за величиною статтею видатків Державного 

бюджету України (близько 2,5% ВВП), при цьому з 2011 р. намітилася тенденція 

до зниження видатків на освіту [35]. Загалом впродовж усього періоду 

незалежності і до 2014 року в Україні широко розбудовувалися екстрактивні 

економічні інститути, хоча де-юре влада намагалася зберегти “ілюзію” 

паритетних відносин із громадянським суспільством завдяки створенню 

формальних громадських рад при органах державного управління та заснуванню 

Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства тощо. 

У 2013 р. після виходу української влади з переговорного процесу щодо 

угоди про асоціацію з ЄС система тимчасового консенсусу дала “збій” та 

перестала сприйматися українським суспільством як прийнятна передумова 

суспільного договору. Внаслідок незгоди частини суспільства із такою позицією 

владних структур, розпочалася її масштабна самоорганізація, що зрештою 

спричинило з одного боку поляризацію та радикальну конфронтацію 

суспільства, а з іншого – зміцнення інституту соціального капіталу, у тому числі 

об’єднаних ідеєю євроінтеграції України суспільних груп, підтвердженням чого 

стали самоорганізація армії, розквіт волонтерського руху та поширення нових 

форм громадянської активності. Під час Революції гідності громадянське 

суспільство чітко окреслило свої позиції, ставши повноцінним суб’єктом 

соціального діалогу між державою й суспільством. Під тиском громадянського 

суспільства було прийнято важливі політичні рішення, які не лише істотно 

демократизували механізми прийнятті стратегічно важливих суспільних рішень, 

а й мали значимі економічні наслідки, серед яких – залучення волонтерів до 

роботи в органах державної влади, запуск електронних порталів державних 

послуг, декларування доходів і майна державних чиновників, запровадження 

європейських стандартів формальних правил для неурядових організацій  тощо.  
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Саме громадські активісти, створивши т. зв. “волонтерський десант”, стали 

ініціаторами та координаторами процесу реформування Збройних Сил України, 

оптимізації діяльності Міністерства оборони України та його структурних 

підрозділів. За сприяння “волонтерського десанту” в Міністерстві  стартували 

реформи в сфері логістики та забезпечення, було розпочато перехід на 

електронну систему державних закупівель, змінено підходи до забезпечення 

харчування та медичної допомоги в Збройних силах України. У 2015 р. на основі 

“волонтерського десанту” був створений Проєктний офіс реформ, ключове 

завдання якого полягало в розробці проєктів реформування та їх реалізації. У 

рамках такого “офісу” волонтери почали активно співпрацювати з 

міжнародними експертами. І вже в середині 2015 р. вони представили проєкти: 

“Реформи норм та стандартів речового забезпечення і закупівель”, 

“Автоматизація обліку потреб та запасів у сфері речового забезпечення Збройних 

Сил України”, “Реформа системи продовольчого забезпечення та харчування 

військовослужбовців Збройних Сил України”, “Оптимізація системи лікувально-

евакуаційного забезпечення Збройних Сил України в зоні проведення 

антитерористичної операції”, “Реформи забезпечення військовослужбовців 

Збройних Сил України житлом та управління військовим нерухомим майном 

Збройних Сил України” [37] та ін. У 2015 р. на базі “волонтерського десанту” 

також був створений новий структурний підрозділ Міністерства оборони 

України – Головне управління розвитку та супроводження матеріального 

забезпечення Збройних Сил України, основне завдання якого полягало у 

здійсненні соціального контролю за якістю речового забезпечення й продуктів 

харчування, що постачалися для армії. Відповідно до результатів діяльності 

Головного управління розвитку лише в 2018 р. було призупинено державні 

закупівлі неякісного речового забезпечення вартістю близько 247 млн грн та 

подано проєкт щодо реформування харчування військових.  

Інституційним бар’єром взаємодії Міністерств та представників неурядових 

організацій стала автаркія (закритість) та жорстка ієрархічність управлінської 

вертикалі профільних міністерств, що значно утруднило їх комунікацію із 
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мережевими і гнучкими за своєю природою неурядовими організаціями чи їх 

представниками. Будь-які пропозиції змін від громадянських активістів 

сприймались як такі, що руйнують жорстку усталену конструкцію і, відповідно, 

блокувалися чиновниками міністерств. У 2020 р. однією з основних проблем 

розвитку Міністерства оборони профільний міністр назвав “надмірну 

бюрократію”. Водночас співпраця системи державного управління та 

громадських організацій створює певні ризики і для останніх, оскільки вони, 

діючи у формі горизонтальної взаємодії можуть опинитися в “силовому полі” 

ієрархічних структур і зазнати ціннісної трансформації. У такий спосіб 

результатом взаємодії ієрархічних і горизонтальних організацій може стати 

підвищення рівня відкритості вертикальних, або (і) зростання закритості 

структур із горизонтальними зв’язками.  

Після подій 2013–2014 рр. важливим результатом активної участі 

неурядового сектору в модернізації системи державного управління стало 

запровадження електронного декларування доходів і майна державних 

чиновників, яка була покликана стати механізмом боротьби із корупцією. 

Зазначимо, що декларування доходів для державних службовців є 

обов’язковим у Великій Британії, Канаді, Китаї, Сінгапурі, США, Фінляндії, 

Франції та ін. У середині 2016 р. в Україні запрацював Єдиний державний реєстр 

декларацій. Програмний комплекс із збирання, збереження та обробки 

електронних декларацій українських посадовців був розроблений за 

фінансування  ПРООН та згодом переданий у власність Національної агенції із 

запобігання корупції (далі – НАЗК). Його запуск у національній економіці 

активно підтримували неурядові антикорупційні агенції та інші організації 

громадянського суспільства. Відповідно до результатів загальноукраїнського 

опитування 2017 р. майже 70% українців позитивно оцінили запровадження 

такої цифрової системи декларування та підвищення рівня прозорості 

функціонування державного сектору [378]. Хоча, водночас, третина українців 

переконана, що електронні декларації не містять повної інформації, а державних 

чиновників декларують лише те майно, яке, на їхню думку, можна перевірити. 
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Насправді задекларовані статки державних посадовців підтвердили наявність 

високого рівня майнового розшарування, що є свідченням асиметричного та 

несправедливого розподілу доходів в українському суспільстві, а відповідно в 

короткостроковому періоді негативно вплинули на рівень інституційної довіри 

та розвиток інституту вертикального соціального капіталу в Україні. Одним із 

негативних наслідків оприлюднення інформації через систему е-декларування 

також стало виявлення значних обсягів готівки та частки заощаджень в іноземній 

валюті державних чиновників, які зберігають їх поза банківською системою, що 

своєю чергою негативно вплинуло на довіру українців як до традиційних 

фінансових інститутів, так і до державних інституцій, покликаних створювати 

передумови та гарантувати безпеку фінансової системи.  

Переважна більшість населення України очікувала, що е-декларування 

стане ефективним інструментом у боротьбі з корупцією. Відповідно до 

результатів перевірки декларацій державних службовців за 2017–2019 рр. було 

виявлено недостовірні відомості про активи вартістю 8,5 млрд грн [233], хоча 

більшість санкцій стосовно порушників так і не була застосована повною мірою. 

Наразі оприлюднення інформації через електронні декларації не спричинило ані 

очікуваних суспільством масштабних розслідувань походження 

диспропорційних порівняно із доходами статків та відповідних покарань 

державних чиновників, ані більш відповідального ставлення громадян України 

до політичного вибору стосовно політиків, що вже дискредитували себе як 

особи, які не змогли пояснити суспільству джерела своїх надмірних доходів. На 

нашу думку, запровадження електронного декларування стало важливим кроком 

у напрямі розвитку транспарентності державних інституцій, проте через 

неефективність системи санкцій за порушення правил декларування цей інститут 

реалізував свій потенціал в обмеженні деформації інституту соціального 

капіталу недостатньо та наразі не став дієвим механізмом люстрації державних 

чиновників та викорінення корупції у державних структурах та культурі 

суспільства. Відповідно е-декларування не досягнуло поставленої мети – 

відновлення довіри суспільства до держави та її представників.   
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За останні роки значно розширилися функції інституцій неурядового 

сектору: громадянське суспільство стало компенсатором провалів держави та 

ринку, про що вже згадувалося вище; зросло значення функцій адвокації, 

соціального контролю за діяльністю бізнес- і державних структур, виявлення 

негативних зовнішніх екстерналій у діяльності різних економічних суб’єктів 

тощо.  

Зростання ролі соціального контролю з боку громадських організацій може 

бути проілюстровано на прикладі функціонування системи публічних закупівель 

ProZorro, яка створила значний економічний ефект, що виявився в значній 

економії коштів державного бюджету та їх раціональнішому використанні, 

активному розвитку ринкового конкурентного середовища у сфері державних 

закупівель та мінімізації можливостей корупції у владних структурах.  

Електронна система публічних закупівель ProZorro була створена в 2015–

2016 рр. за ініціативою громадської організації Transparency International Україна 

у партнерстві влади, бізнесу, громадськості та згідно з відповідним 

меморандумом була “передана народу України (державі)” безкоштовно й 

безповоротно [218].  

Метою створення електронного тендерного майданчика було визначено 

викорінення та системне запобігання корупції, підвищення прозорості процесу 

здійснення закупівель, перехід на електронний товарооборот, уникнення  

дискримінації заявок учасників, широке залучення громадськості, 

запровадження електронного аукціону, який передбачає автоматичну оцінку 

поданих пропозицій тощо [155]. Суть реформи полягала в забезпеченні 

максимальної прозорості, доступності процесу закупівель та формування т. зв. 

“золотого трикутника партнерства” (англ. – golden triangle of partnership), що 

сприятиме відновленню довіри між стейкхолдерами й ефективнішому 

використанню державних коштів. Офіційним слоганом компанії є: “Усі бачать 

усе”. Це означає, що після закінчення тендеру в системі можна знайти всю 

інформацію щодо поданих пропозицій учасників, рішень тендерної комісії 

замовника, усі кваліфікаційні документи, договір тощо. Така інформація 
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знаходиться у відкритому доступі та може бути використана для моніторингу 

процесу публічних закупівель. 

Відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі» 2016 р. 

передбачалося запровадження: 1)  обов'язковості проведення процедур через 

електронну систему в два етапи: перший етап (з 1 квітня 2016 р.) – для головних 

розпорядників коштів та монополістів; другий (з 1 серпня 2016 р.) – для всіх 

замовників для закупівлі товарів, дорожчих 200 тис грн, і послуг вартістю 1,5 млн 

грн; 2) електронного аукціону та автоматичну оцінку тендерних пропозицій; 

3) укладення договорів на авторизованих електронних майданчиках за 

допомогою відкритих торгів, конкурентного діалогу, переговорної процедури 

тощо [285].  

У 2018 р. Міністерство економічного розвитку й торгівлі України 

зареєструвало державне підприємство “Прозорро. Продажі” і вже до середини 

2019 р. вартість трансакцій на “Прозорро.Продажі” перевищила 18 млрд грн, а 

середня вартість лотів завдяки конкуренції на прозорих аукціонах виросла в 

середньому на 18,65%.  

У серпні 2019 р. були внесені зміни до  Закону України “Про публічні 

закупівлі”, які набувають чинності з 19 квітня 2020 р. Новацією стала поява 

нових інструментів для підвищення ефективності проведення публічних 

закупівель. Наприклад, були розроблені електронні каталоги, що функціонують 

за принципом онлайн-магазину. Тут постачальники розміщують, а державні 

замовники вибирають та купують товари, що значно спрощує процес публічних 

закупівель для бюджетної установи. Згідно з новим Законом обов’язковим стало 

застосування електронної системи ProZorro для державних закупівель вартістю 

від 50 тис грн, тобто було знижено поріг безтендерних закупівель з 200 тис грн 

до 50 тис грн. Крім того, усіх учасників трансакцій ProZorro зобов’язали 

звітувати незалежно від вартості державних закупівель, тоді як раніше 

замовники надавали звіт у систему ProZorro лише після укладення угоди 

вартістю від 50 тис грн [285]. У підсумку зміни до Закону України “Про публічні 

закупівлі” спричинили зниження порогу публічних закупівель, встановлення 
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персональної відповідальності посадових осіб (у тому числі керівних органів) за 

порушення законодавства та запуск механізму автоматичного відхилення 

пропозицій із “аномально низькими цінами”. На думку експертів Atlantic 

Council, такі нововведення є економічно ефективними та загалом позитивно 

оцінюються міжнародною спільнотою [509]. 

Станом на лютий 2020 р. система ProZorro використовує дев’ятнадцять 

комерційних онлайн-майданчиків: accept-online.com.ua, alltenders.com.ua, 

dzo.com.ua, gov.auction, e-tender.bizizi.trade, newtend.com, open-tender.com.ua, 

public-bid.com.ua, smarttender.biz, tenders.all.biz, tender-online.com.ua, ubiz.ua, 

upetem.com.ua,  uub.com.ua, zakupivli24.pb.ua, zakupki.com.ua, zakupki.prom.ua, 

25h8.auction. За чотири роки існування за її допомогою було проведено понад 

4 млн тендерів. Щомісяця в ProZorro реєструється близько 3–5 тис нових 

постачальників. У 2019 р. у цій  електронній системі з’явилося більше ніж 

50 тис підприємців. Майже 90% зареєстрованих підприємств в електронній 

системі ProZorro – малий і середній бізнес [578]. Це один із найвищих рівнів 

участі малого й середнього бізнесу в публічних закупівлях серед усіх 

європейських країн, що є свідченням часткової ліквідації бар’єрів входу в ринок 

для малих і середніх підприємств, поглиблення конкурентності та подолання 

монополізму національного ринку. 

Станом на початок лютого 2020 р., за даними Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі і сільського господарства, загальний бюджет закупівель, 

оголошених в системі ProZorro за весь час її існування, склав 2,16 трлн грн [221]. 

Таким чином, через співпрацю з неурядовим сектором і створення ProZorro 

реформа публічних закупівель перейшла на якісно новий рівень.  

Одне з основних завдань ProZorro – забезпечення ефективнішого 

використання бюджетних коштів. Загальноприйнятим індикатором економії є 

різниця між початковою вартістю закупівлі та сумою підписаного договору після 

аукціону. Використання цього індикатора свідчить, що до запровадження 

ProZorro економія у публічних закупівлях в середньому складала 1–2%, тепер – 

становить майже 7–8% [221]. Відповідно до даних Міністерства економічного 
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розвитку і торгівлі України в 2016–2018 рр. використання електронної системи 

дозволило зекономити 86 млрд грн [579]. За даними НБУ, у 2017–2018 рр. 

економія державних коштів за допомогою ProZorro склала понад 100 млн грн 

[90], а економічний ефект від проведених регулятором закупок – близько 11% 

від їх очікуваної вартості. Станом на початок 2020 р. Міністр розвитку 

економіки, торгівлі і сільського господарства констатував, що економія 

Державного бюджету завдяки електронній системі склала майже 100 млрд грн 

[221]. У грошовому еквіваленті найбільше зекономили в Київській 

(45,5 млрд грн), Львівській (5,7 млрд грн), Дніпропетровській (5,1 млрд грн), 

Харківській (4,5 млрд грн) та Одеській (3,8 млрд грн) областях. Це насамперед 

пов'язано з більшою кількістю державних установ у цих областях та відповідно 

більшим обсягом публічних закупівель. Якщо рахувати економію у відсотковому 

еквіваленті як різницю між початковою вартістю всіх закупівель регіону та 

підписаними договорами після результатів аукціону, то найбільший відсоток 

економії отримали Тернопільська (10,6%), Чернівецька (6,59%), Івано-

Франківська (6,52%), Житомирська (6,15%) та Львівська (6,05%). Фактично за 

досить короткий термін (за чотири роки) ProZorro пройшла шлях від 

ініціативного проєкту громадянського суспільства до дієвої та результативної 

системи публічного управління, в якій працюють всі державні установи та 

зареєстровано понад 200 тисяч підприємців. Найсуттєвішими перевагами 

використання ProZorro для бізнесу стали онлайн-формат тендерів, зменшення 

кількості контактів із державними чиновниками та спрощення процедури 

оформлення документів [298]. З огляду на означені результати можна 

констатувати, що система ProZorro стала ефективним механізмом не лише 

мінімізації корупційних схем, а й перетворення системи державного управління 

в публічне управління.  

Водночас, економічним ефектом діяльності ProZorro стало зниження 

трансакційних витрат обох контрагентів – держави і бізнесу, що позитивно 

позначилося на ефективності функціонування як публічного, так і приватного 

секторів економіки. 
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Від моменту заснування сфера використання ProZorro суттєво 

розширюється, що стало результатом постійного діалогу між громадськими 

організаціями як представниками громадянського суспільства, з одного боку, та 

державного сектору, з іншого.  

Важливим каналом впливу громадянського сектору на мінімізацію 

негативних екстерналій ринку та усунення інституційної неспроможності 

держави стала діяльність щодо створення системи гарантування банківських 

вкладів. 24 червня 2016 р. Міністерство економічного розвитку і торгівлі, 

Національний банк України, Фонд гарантування внесків фізичних осіб та 

антикорупційна організація Transparency International Україна за ініціатив 

останньої уклали меморандум про співпрацю у створенні прозорої ефективної 

системи реалізації активів неплатоспроможних банків і банків, що ліквідуються. 

Документ передбачав, що неурядова організація повинна створити електронну 

торгову систему для реалізації банків-банкротів і забезпечити її підтримку. 

Пілотний проєкт показав високу економічну результативність і вже у 2018 р. 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб через ProZorro продав активи банків 

(5,1 тис лотів) вартістю 6,3 млрд грн [281].  

За допомогою ProZorro з початку 2019 р. проводяться електронні аукціони 

щодо продажу об’єктів приватизації. За один рік через електронну торгову 

систему на продаж було виставлено 511 об’єктів малої приватизації, 335 з яких 

було продано за 518,8 млн грн за умов стартової ціни 375,7 млн грн [255]. Загалом 

завдяки малій приватизації через систему ProZorro вдалося отримати у бюджет 

країни близько 1 млрд грн [255]. 

Особливе значення для підвищення економічної ефективності електронної 

системи ProZorro стало залучення міжнародних партнерів, що покращило якість 

конкурентного середовища та розширило коло учасників публічних закупівель 

за рахунок того, що право брати участь у закупівлях отримав іноземний бізнес. 

Наразі в системі уже зареєстровані нерезиденти України з понад 80 країн світу 

[239]. 
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Крім того, у 2017 р. унаслідок перевірки функціоналу ProZorro Світовий 

банк констатував, що його тендерні майданчики відповідають основним вимогам 

Міжнародного банку реконструкції та розвитку щодо проведення електронних 

закупівель із використанням механізмів електронних реверсивних аукціонів. 

Серед сильних сторін такого механізму публічних закупівель експерти Світового 

банку відзначили можливість онлайн спілкування між учасниками торгів 

протягом періоду уточнень, що спрощує моніторинг такого діалогу з боку 

міжнародної організації [25]. Лише за півроку своєї діяльності на цій електронній 

платформі Світовий банк оголосив 77 тендерів на суму 43 млн грн [28].  

На початку 2019 р. ДП “Медичні закупівлі України” розпочали закупки ліків 

за рахунок коштів Глобального фонду боротьби зі СНІДом, туберкульозом і 

малярією через українську систему ProZorro [88]. Раніше такі закупівлі 

здійснювали громадські організації. Загалом залучення міжнародних організацій 

на тендерні майданчики Прозорро має кілька важливих наслідків: 1) розвиток 

конкуренції через збільшення кількості учасників, які зацікавлені в отриманні 

коштів від таких донорських інституцій; 2) підсилення соціального контролю за 

процесом проведення публічних закупівель через запровадження додаткового 

моніторингу з боку міжнародних організацій; 3) підвищення прозорості 

публічних закупівель та рівня довіри приватного сектору до ProZorro й 

державних інституцій зокрема.  

Не менш важливим в економічному сенсі стали рішення великих державних 

компаній здійснювати усі або більшість публічних закупівель через систему 

ProZorro. Наприклад, державний концерн “Укроборонпром” прийняв рішення 

щодо здійснення публічних закупівель вартістю від 25 тис грн через ProZorro, 

тоді як раніше усі допорогові закупівлі він проводив на закритому майданчику. 

До кінця 2020 р. “Укроборонпром” планує залучити всі свої підприємства-

партнерів до ProZorro та з жовтня 2019 р. проводить навчання своїх працівників 

з метою ефективної участі в електронних тендерах. У середині 2019 р. продаж 

об’єктів нерухомого майна розпочала “Укрзалізниця”, а Державне агентство 
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лісових ресурсів підписало договір про реалізацію необробленої деревини через 

ProZorro.Продажі тощо.  

З 1 квітня 2016 р. на систему ProZorro перейшли й інші державні компанії. 

Так, за даними АТ “Укртрансгаз”, завдяки використанню електронної тендерної 

системи в 2018 р. їй вдалося зекономити 1 млрд 647 млн грн [29] (табл. 5.1). 

Таблиця 5.1 

Результати участі АТ «Укртрансгаз» в системі ProZorro 

 2015 2016 2017 2018 

Кількість оголошених процедур 2158 2187 2723 2898 

Вартість оголошених процедур 53,2 63,5 86,7 42 

Кількість завершених тендерів 2255 2267 2541 2824 

Очікувана вартість завершених тендерів 21,1 21,6 62,2 33,6 

Сума за укладеними договорами 21 21,5 57,5 32 

Загальна кількість учасників по завершеним 

процедурам 

4981 5350 5401 5721 

Джерело: [29]. 

Позитивний економічний ефект від участі в електронних торгах отримала і 

Національна енергетична компанія “Укренерго”, яка, лише за результатами 2018 

р. отримала дохід 169,1 млн грн та економію 189,4 млн грн (рис. 5.1). 

Рис. 5.1. Результати участі НЕК “Укренерго” на майданчику ProZorro в 

2018 р. 

Джерело: [236].  
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Сьогодні з ProZorro ефективно працюють і муніципалітети, основними 

напрямами взаємодії яких стали мала приватизація, оренда нерухомості, продаж 

майна та оренда тимчасових торгових місць. На початку 2020 р. до електронної 

системи ProZorro залучено 238 міст та інших населених пунктів. За півтора 

останніх років кількість аукціонів зросла майже в десять разів і наразі складає 

3,5 тис аукціонів [71]. Через цей електронний майданчик міста отримали 

157 млн грн, з яких 149 млн грн – від малої приватизації.  

З 1 лютого 2020 р. набув чинності закон про оренду державного й 

комунального майна, відповідно до якого така оренда має здійснюватися за 

допомогою використання сервісу ProZorro.Продажі. Зазначимо, що така 

практика не є нововведенням, оскільки окремі міста вже активно застосовують 

цей механізм. Наприклад, вже кілька місяців поспіль (ще до прийняття закону) у 

Києві через електронні аукціони реалізували права на експлуатацію 

паркувальних майданчиків тощо.  

У липні 2019 р. ProZorro також запустила перший державний онлайн-

магазин Prozorro Market [71], який дозволяє здійснювати купівлю товарів за 

спрощеною процедурою (яка зводиться до вибору товару через електронний 

каталог і замовлення доставки) і без оголошення тендеру. Під час купівлі на 

такому електронному майданчику усунені всі бюрократичні перешкоди: 

наприклад, звіт, який можна опублікувати після укладення договору, генерується 

автоматично. Водночас на платформі ProZorro з’явився окремий електронний 

кабінет Державної аудиторської служби України [229], через який, з одного боку, 

здійснюється державний моніторинг публічних закупівель, а, з іншого, дії 

аудиторів контролюються громадськістю. Остання може ініціювати позапланову 

перевірку укладених договорів чи ефективності використання державних 

коштів. У такий спосіб був створений ще один канал впливу інституту 

горизонтального соціального капіталу на ефективність державного сектору.  

ProZorro є достатньо гнучким сервісом, який постійно оновлюється. Він 

активно намагається переймати практики ефективного застосування ресурсів, 

якими користуються відомі бізнес-структури світу. Наприклад, за зразком Apple, 
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Facebook, Google та інших компаній ProZorro розпочала застосування 

краудсорсингових інструментів. За даними Міністерства економічного розвитку, 

торгівлі та сільського господарства в вересні 2019 р. ProZorro реалізувала проєкт 

“Hack ProZorro”, мета якого полягала в залученні широкого кола осіб 

(насамперед т. зв. “етичних хакерів”) для тестування рівня захисту системи. 

Кожен із учасників, який у процесі тестування виявив недоліки системи, 

одержував винагороду. Призовий фонд Прозорро склав 7 тис дол. США [27]. 

Крім того, заплановано застосування можливостей штучного інтелекту для 

прогнозування конкурентної ситуації на майданчиках ProZorro [382]. 

Водночас для підвищення соціального контролю за державними 

закупівлями ще наприкінці 2018 р. YouControl і DOZORRO спільно розробили 

інструмент, який допомагає виявити зв’язки між замовниками й учасниками чи 

кількома учасниками в тендерах [162]. Це сприяє підвищенню прозорості 

процесу державних закупівель, розширює можливості для ефективного 

оскарження торгів, проведених із порушеннями тощо.    

З вищезазначеного видно, що економічні ефекти від застосування 

електронної тендерної системи ProZorro є достатньо суттєвими. Міжнародна 

спільнота теж позитивно відзначає економічну ефективність цієї системи. Так, 

ProZorro отримала міжнародні відзнаки Public Sector Procurement Award, Open 

Government 2016, Fair Sourcing Awards 2017,  Open Contracting Partnership Davos 

Awards 2017 (а саме: в номінації “Довіра майбутнього”) та ін. ProZorro включено 

до рекомендованих моделей електронних закупівель ЄБРР, а Світовий банк 

запровадив використання її електронної системи для своїх закупівель [224] тощо. 

На початку 2020 р. електронна система публічних закупівель ProZorro 

отримала міжнародну нагороду від Apolitical – глобальної навчальної платформи 

для світових урядів. Українська система здобула нагороду в категорії Doing More 

with Less (з англ. – “Робити більше з меншими ресурсами”). Організатори 

нагороди Apolitical зазначають, що проєкт із бюджетом у 100 тис дол. США і 

невеликою командою дозволив отримати прибуток у 500 млн дол. США [401]. 
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Непрямим наслідком функціонування ProZorro є розбудова 

горизонтального й вертикального соціальних капіталів та поступове відновлення 

довіри між основними стейкхолдерами у системі публічних закупівель – 

державою, бізнесом та громадськістю. Результати трьох хвиль соціологічних 

опитувань громадян, бізнесу й представників державної влади України щодо 

ролі Прозорро в національній економіці демонструють, що: 1) рівень довіри 

населення до такої електронної системи складає приблизно 79%; 2)  усі групи 

відзначають зростання відкритості інформації про тендери (населення – 87%, 

бізнес – 76,8%, державні інституції – 91%); 3) найвідчутнішими змінами для 

населення внаслідок появи ProZorro стало зниження рівня корупції, посилення 

громадського контролю за витратами Державного бюджету, прозоріші публічні 

закупівлі; для бізнесу й державних інституцій – економія державних коштів та 

розвиток громадського контролю тощо [298].  

Завдяки розбудові ProZorro як моделі партнерської взаємодії громадськості, 

бізнесу та держави значно покращився імідж країни. Після впровадження цього 

тендерного майданчику Україні вдалося піднятися на вищі позиції у 

міжнародних рейтингах Global Insight Country Risk Ratings, World Economic 

Forum EOS та  IMD World Competitiveness Yearbook. В той же час бізнес-

структури відзначили позитивні зміни в діловому середовищі завдяки 

реформуванню системи публічних закупівель [176]. 

Важливим економічним результатом взаємодії груп громадянського 

суспільства та державного сектору також став запуск електронного майданчика 

для надання державних послуг, характеристика якого  представлена в п. 4.2.  

Згуртування суспільства навколо пошуку механізмів вирішення важливих 

соціальних проблем сприяло зростанню запитів на представлення та захист 

суспільних інтересів, що виявилось у розвитку адвокаційних функцій 

громадянського суспільства. Адвокація – громадська практика, яка передбачає 

просування і захист суспільних інтересів, які не враховані бізнесом і державним 

сектором. Особливо це оприявнилося після 2014–2015 рр., коли зросли потоки 

внутрішніх переселенців в Україні [124]. Станом на середину лютого 2015 р., за 



353 
 

даними ООН, лише з Донецької й Луганської областей виїхало близько 

1 млн осіб [36]. Регіонами з найбільшою кількістю переміщених осіб стали м. 

Київ, Київська, Харківська, Запорізька, Дніпропетровська та Полтавська області. 

Проте першими допомогу таким переселенцям надали саме волонтери та 

громадські організації. На державному рівні закон про внутрішньо переміщених 

осіб був прийнятий лише в жовтні 2014 р., а Закон України “Про забезпечення 

прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” – у грудні 2014 р., тобто більше, ніж 

через півроку, як відбулася анексія АР Крим та розгорнулися військові дії в 

Донецькій та Луганській областях. Необхідність забезпечення елементарних 

потреб та ресоціалізації вимушених переселенців оприявнили інституційну 

неспроможність держави та нездатність надмірно бюрократизованих із 

складними ієрархічними зв’язками державних структур швидко реагувати на 

зовнішні й внутрішні виклики та нові запити суспільства. Активна діяльність 

громадських організацій відіграла роль компенсаторного механізму щодо 

адвокації та забезпечення інтересів ВПО і мала значний соціальний, а згодом й 

економічний ефекти. Громадські активісти допомагали переселенцям не лише 

знайти житло, а й працевлаштуватися на роботу. Роль громадянського сектору у 

вирішенні проблем ВПО показало, що, з одного боку, активне громадянське 

суспільство як форма реалізації інституту горизонтального соціального капіталу 

здатне швидко й своєчасно реагувати на появу нових викликів, проте воно не 

може самотужки вирішити низку проблем, оскільки немає і не може мати 

функцій, які закріплені винятково за державою як суб’єктом господарювання в 

національній економіці. Крім того, без належного соціального контролю 

виникають ризики розширення сфер, де проявляються “провали” держави, та 

перекладання частини економічних витрат, які заплановані або мають 

фінансуватися за рахунок Державного бюджету, на громадські організації та 

приватний сектор. Зазначене актуалізує необхідність подальшої тісної співпраці 

громадського та державного секторів з метою створення прийнятних “правил 

гри”, консолідації спільних зусиль для вирішення нагальних суспільних 
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проблем, які самотужки неспроможна вирішити жодна із сторін та забезпечення 

ефективного інклюзивного економічного розвитку.  

Громадянське суспільство також 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.  

Так, розвиток громадянського суспільства, каталізатором якого є 

актуалізація проявів фіаско держави та ринку, спричиняє зміцнення інституту 

відкритого горизонтального соціального капіталу та переформатування 

закритого вертикального соціального капіталу державного управління у 

соціальний капітал мережевої взаємодії держави і громадського сектору, що за 

своїм характером є переважно горизонтальним та транспарентним. Така модель 

соціального капіталу не лише виявляє “провали держави”  та негативні зовнішні 

ефекти, а й компенсуючи ці провали, спричиняє перерозподіл прав, що, за 

Р. Коузом, є ключовим механізмом вирішення проблеми негативних екстерналій 

[196–197]. При цьому така модель соціального капіталу більш ефективно 

забезпечує представлення та захист інтересів різних суспільних груп та мінімізує 

витрати держави на забезпечення інфорсменту.  

Водночас громадянське суспільство в Україні є достатньо молодим, тому 

існує ризик трансформації окремих громадських організацій у т. зв. 

перерозподільні групи, які здійснюють адвокацію не суспільних, а інтересів 

закритої малої групи економічних агентів. Крім того, час від часу з’являються 

спроби державного сектору збільшити контроль за діяльністю громадських 

організацій, що виявилось у спробі законодавчо зобов’язати громадських 

активістів декларувати доходи і майно, оподатковувати волонтерську діяльність 

чи благодійну допомогу тощо. Через такі формальні правила окремі громадські 

організації могли опинитися в позиції делегалізації, що є дуже небезпечно для 

громадянського суспільства. Більшість міжнародних організацій 
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розкритикували такі законопроєкти, а Венеціанська комісія оцінила такі 

обмеження як істотний крок назад у реалізації реформи, спрямованої на боротьбу 

з корупцією. Державний департамент США теж рекомендував Україні скасувати 

вимогу щодо електронного декларування для громадських діячів та членів 

неурядових організацій, оскільки система е-декларування активів в Україні має 

працювати для підвищення ефективності діяльності та відповідальності 

державних інституцій, а не створювати тиск на громадянське суспільство [584]. 

У червні 2019 р. Конституційний суд визнав неправомірними норми закону щодо 

обов’язкового електронного декларування доходів громадськими активістами. 

Представники країн G7 позитивно оцінили таке рішення. Ми підтримуємо такі 

зміни, бо в іншому випадку інститути, які мають здійснювати соціальний 

контроль за державними структурами, навпаки стають залежними від 

державного сектору.   

Для підвищення ролі громадянського суспільства в забезпеченні 

інклюзивного економічного розвитку необхідно диверсифікувати та 

розширювати канали соціалізації та соціального залучення економічних агентів 

через розвиток різних типів громадських ініціатив та громадських організацій, 

зокрема 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 [139] та ін.), громадських організацій і рухів (наприклад, Пласту) 

тощо. Розвиток таких організацій передбачає добровільне згуртування різних 

суб’єктів суспільної взаємодії за інтересами та сприяє формуванню загальної, 

міжособистісної довіри, генерації горизонтального соціального капіталу та 

відкритості до суспільного діалогу. З одного боку, таке середовище є найбільш 

сприятливим для розкриття креативного потенціалу та розвитку людського 

капіталу економічних суб’єктів, що має важливе значення в забезпеченні 

інклюзивного економічного розвитку в довгостроковому періоді, а, з іншого, 

допомагає уникнути ризиків формування малих груп на основі перерозподільчих 
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інтересів, на противагу широким коаліціям, які вступають в діалог між собою, та 

посиленню соціальних суперечностей і поляризації суспільства. 

Таким чином, розкриття економічного потенціалу горизонтального й 

вертикального соціального капіталу неможливе без розбудови громадянського 

суспільства. До основних функцій останнього, які варто розвивати й надалі, 

належать соціальний контроль за діяльністю державних і місцевих інституцій, 

адвокація інтересів соціально незахищених груп і т. зв. груп Патнема, вплив на 

перерозподіл прав і ресурсів для вирішення нагальних соціально-економічних 

питань, активна участь у формуванні суспільного договору тощо. Ключовими 

каналами впливу громадянського суспільства як форми реалізації інституту 

соціального капіталу на забезпечення інклюзивного економічного розвитку є 

економія державних коштів, ефективні державні закупівлі (які є важливою 

складовою ВВП країни), розкриття потенціалу людського капіталу, участь у 

переговорному процесі та виробленні консенсусної позиції у суспільстві, що 

знижує розмір трансакційних витрат та рівень асиметрії інформації тощо.   

 

5.2. Соціалізація бізнесу як механізм посилення ресурсної спроможності 

інституту соціального капіталу в національній економіці 

 

Як зазначалося вище, активний розвиток громадянського суспільства в 

останні десятиліття сприяв оформленню суспільного запиту на розширення 

соціальної відповідальності бізнесу. Водночас активний розвиток 

інформаційних мереж створив дієвий механізм налагодження соціального 

діалогу між суспільством та приватним сектором, що своєю чергою позитивно 

позначилось на розвитку інституту соціального капіталу суспільства та бізнесу, 

а також виявилося у соціалізації останнього. На Всесвітньому економічному 

форумі у Давосі у 2020 р. міжнародні експерти назвали соціалізацію бізнесу 

однією із провідних тенденцій у розвитку глобальної економіки, яка свідчить, що 

лінійна модель (т. зв. капіталізм акціонерів), побудована на взаємодії двох 

основних стейкхолдерів, стала неефективною та потребує трансформації [442]. 
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Відповідно актуалізується необхідність трансформації екстрактивної 

економічної моделі підприємництва в інклюзивну, яка ґрунтується не лише на 

принципах максимізації власної корисності, а враховує у своїй діяльності 

інтереси широкого кола стейкхолдерів та діє на принципах розширеної 

соціальної відповідальності перед різними групами заінтересованих осіб, 

суспільством та довкіллям.  

Ідея необхідності розвитку соціальної відповідальності бізнесу не є новою. 

Ще на початку ХХІ ст. Генеральна асамблея ООН проголосила найбільшу 

міжнародну ініціативу щодо розвитку соціально відповідального бізнесу в світі 

– Глобальний договір ООН (англ. UN Global Compact) [489]. Дія Договору 

спрямована на залучення національних урядів, громадських організацій та 

широкого кола суб’єктів господарювання (насамперед представників 

підприємницького сектору) до участі у вирішенні глобальних проблем. 

Приєднання компаній та організацій до Глобального договору означає публічне 

визнання, що вони погоджуються дотримуватися у своїй діяльності принципів 

соціальної відповідальності, звітувати перед суспільством про їх виконання, 

ініціюють відповідні зміни у власній управлінській, господарській стратегії та 

підприємницькій культурі. 

Економічна сутність Глобального договору полягає в тому, що його 

підписанти беруть на себе добровільне зобов’язання (понад норми закону) 

дотримуватися у своїй діяльності 10 принципів соціальної відповідальності, що 

повинні бути реалізовані у таких сферах як:  

 охорона навколишнього середовища (використовувати екологічно 

безпечні технології, бути більш відповідальними за стан навколишнього 

середовища);  

 захист прав людини (поважати та не порушувати права людини, визначені 

міжнародним законодавством);  

 соціально-трудові відносини (підтримувати свободу об’єднань, права на 

укладення колективних договорів, сприяти викоріненню дитячої, примусової 

праці, а також дискримінації в сфері зайнятості); 
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 боротьба з корупцією (протистояти всім формам корупції, включаючи 

хабарництво та вимагання).  

У рамках Глобального договору визначено, що ознаками соціальної 

відповідальності підприємств є прозорість, підзвітність та етична поведінка. 

Ініціатива ООН має за мету заохотити уряди та бізнес інтегрувати принципи 

соціальної відповідальності у свою операційну діяльність, а також стимулювати 

колективні дії для підтримки більш широких цілей сталого розвитку. Основними 

механізмами реалізації Глобального договору є політичний діалог, освітні, 

партнерські бізнес-проєкти тощо. 

За ініціативи ООН у 2010 р. було завершено розробку міжнародного 

стандарту ІSО 26000 “Керівництво із соціальної відповідальності”, який 

узагальнює принципи соціально відповідальної поведінки суб’єктів 

господарювання незалежно від величини, місцерозташування та їх сфери 

діяльності. У рамках такого стандарту соціальна відповідальність визначена як 

відповідальність організації за вплив своїх рішень та діяльності (продуктів, 

послуг, процесів) на суспільство і навколишнє середовище, що реалізується 

через прозору й етичну поведінку, відповідає сталому розвитку та добробуту 

суспільства, враховує очікування зацікавлених сторін, поширена в усій 

організації і не суперечить відповідному законодавству й міжнародним нормам 

поведінки [530]. Відповідно до ІSО 26000 основними складовими соціальної 

відповідальності є захист навколишнього природного середовища, прав людини, 

безпека праці, розвиток місцевих громад, права споживачів, етика бізнесу тощо. 

Ключові результати такої діяльності підприємств та організацій мають бути 

відображені у їхній соціальній (нефінансовій) звітності, що має формуватися за 

принципом “потрійного підсумку” та враховувати наслідки діяльності 

підприємства щодо забезпечення не лише економічної ефективності, а й 

підвищення якості навколишнього середовища та розбудову економічно 

ефективного інституту соціального капіталу.  

Підтвердженням поширення тренду соціалізації бізнесу є те, що станом на 

середину лютого 2020 р. до Глобального договору уже приєдналося 
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10 409 компаній з 173 країн світу, які взяли на себе додаткове добровільне 

зобов’язання дбати не лише про генерування прибутку для своїх акціонерів, а й 

про вирішення ключових соціальних та екологічних проблем суспільства. 

Майже третина з цих компаній долучилася до Глобального договору впродовж 

останніх трьох років [489].  

Як свідчать дослідження трендів розвитку підприємницького сектору в 

останні десятиліття поступово трансформуються підходи до ведення бізнесу, у 

тому числі з боку великих корпорацій. Так, 19 серпня 2019 р. керівництво 

компаній Apple, Boing, FedEx, General Motors і ще майже 170 глобальних 

корпорацій, сукупний дохід яких перевищує 7 трлн дол. США, заявили, що 

прибуток більше не є кінцевою метою їх підприємницької діяльності, а їхня 

корпоративна ціль полягає у задоволенні економічних інтересів усіх 

заінтересованих сторін (працівників, споживачів, контрагентів, партнерів, 

місцевої громади тощо), а не лише акціонерів [422]. Попри те, що Україна стала 

підписантом Глобального договору ООН ще у 2006 р., наразі учасниками-

підписантами є лише 45 організацій [490], що насамперед свідчить про низьку 

поінформованість українського суспільства щодо важливості підтримки таких 

глобальних ініціатив. Водночас, перелік підприємницьких структур, які мають 

власні стратегії соціальної відповідальності – таких бізнес-компаній в Україні 

понад 120 – є значно більшим. Різниця у кількості компаній-підписантів 

Глобального договору і компаній, що здійснюють сталу політику соціальної 

відповідальності може бути пояснена складністю процедури членства у 

Глобальному договорі. Водночас, чисельність компаній, що активно 

впроваджують принципи соціальної відповідальності у свою бізнес-стратегію 

свідчить про те, що соціалізація є істотною характеристикою розвитку 

українського приватного сектору. 

Однією із важливих міжнародних ініціатив, яка сприяла розвитку тенденцій 

соціалізації бізнесу і, відповідно, розвитку економічно ефективного інституту 

соціального капіталу, стало затвердження Генеральною асамблеєю ООН у 

2015 р. програмного документу – Цілі сталого розвитку (англ. – SDG), у якому 
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особлива роль у забезпеченні сталого економічного розвитку відводиться 

підприємницькому сектору та використанню його інноваційного потенціалу для 

досягнення ключових соціоекологоекономічних цілей. У 2016 р. Україна 

долучилася до реалізації Цілей сталого розвитку ООН, створивши власну 

національну стратегію. 

У 2017 р. Україна також підписала Декларацію ОЕСР про міжнародні 

інвестиції й багатонаціональні підприємства, важливою складовою якої є Керівні 

принципи щодо відповідального ведення бізнесу, згідно з якими впровадження 

заходів корпоративної соціальної відповідальності повинно стати обов’язковою 

нормою ведення бізнесу. З вище зазначеного видно, що Україна активно 

підтримує міжнародні ініціативи щодо розвитку соціально відповідального 

бізнесу, як-то ІSО 26000, Цілей сталого розвитку, Декларації ОЕСР про 

міжнародні інвестиції тощо. Проте тривалий час не було створено власної 

національної стратегії та відповідно не визначено принципів і напрямів 

державної політики у сфері розвитку корпоративної соціальної відповідальності. 

У зв’язку з цим знаковою подією в Україні стало прийняття Концепції реалізації 

державної політики у сфері сприяння розвитку соціально відповідального 

бізнесу в Україні на період до 2030 року (далі – Концепція) [192], що створила 

рамкові умови для розвитку інституту соціальної відповідальності 

підприємництва в Україні. Її реалізація передбачає два етапи: до 2025 і 2030 років 

відповідно. У Концепції 2020 р. дефініція “соціально відповідальний бізнес” 

повністю відповідає його визначенню в міжнародному стандарті ІSО 26000. У 

цьому документі насамперед виділено два основні напрями розвитку соціально 

відповідального підприємництва щодо: 1) захисту навколишнього середовища 

(утилізація відходів, поширення використання інноваційних енергоефективних 

й екологічно безпечних технологій тощо); 2) розвитку трудових відносин 

(налагодження діалогу з профспілками, проведення об’єктивної оцінки 

професійної діяльності працівників та визначення винагороди залежно від її 

результатів, створення нових робочих місць, оприлюднення звіту про управління 

тощо). Значно менше уваги приділено викоріненню норм корупції та дещо 
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звужено розглядається поняття інклюзії, яка на думку розробників Концепції, 

насамперед пов’язана із збільшенням можливостей та розширенням економічної 

активності ВПО, людей з інвалідністю і значно менше – молоді, жінок та ін.  

Відповідно до національної Концепції до напрямів реалізації соціальної 

відповідальності в Україні віднесено забезпечення житлом і працевлаштування 

ВПО, лікування та адаптація військовослужбовців, будівництво соціального 

житла, забезпечення закладів охорони здоров’я медичним обладнанням, 

будівництво та облаштування шкіл і дитячих будинків, реалізація соціальних 

проєктів [192]. Як бачимо, з одного боку, така концепція намагається адаптувати 

міжнародні норми ведення соціально відповідального бізнесу до українських 

реалій, а з іншого, частково звужує напрями його розвитку через обмежене 

розуміння інклюзивності суспільства й економіки. Згідно із запропонованим 

вище у роботі підходом, ми пропонуємо розглядати інклюзивність як процес 

створення рівнозначних та симетричних умов для включення в економічні 

процеси різних категорій людей, які раніше, з різних причин, не мали доступу до 

ресурсів та можливостей їх продуктивного застосування задля створення доданої 

економічної та соціальної вартості. Такий підхід цілком відповідає європейським 

нормам розбудови інклюзивного суспільства, затвердженим у стратегії 

економічного розвитку “Європа-2020”, що вже виявили свою ефективність у 

господарській практиці. 

Згідно з принципами міжнародного стандарту ІSО 26000, які у нашому 

дослідженні використано як засадничий підхід щодо розвитку корпоративної 

соціальної відповідальності, остання передбачає добровільну діяльність 

економічних агентів, спрямовану на дотримання міжнародних стандартів 

виробничої діяльності, соціальних стандартів, якісну взаємодію з персоналом, 

залучення незадіяних раніше ресурсів, мінімізацію негативних екологічних 

наслідків господарської діяльності, відновлення довіри між бізнесом, державою 

та суспільством тощо. Принцип добровільності означає, що соціально-

відповідальні ініціативи компанія впроваджує цілком добровільно, в той час як 

держава не може і не повинна зобов’язувати бізнес до цього. Проте, з огляду на 
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значні позитивні соціальні ефекти для суспільства, які спричиняє розвиток 

корпоративної соціальної відповідальності, саме держава повинна створювати 

сприятливе екосередовище, заохочуючи бізнес до розвитку соціальних ініціатив.  

У національній Концепції 2020 р. визначено основні показники, яких планує 

досягти уряд унаслідок розвитку системи соціальної відповідальності бізнесу до 

2025 і 2030 років (додаток Х). Аналіз даних таблиці додатку Х викликає питання, 

чому показники реалізації Концепції співставляються з індикаторами 2015 р., 

тоді як Концепція була прийнята в 2020 р., а тому дозволяє прослідковувати 

ефективність її реалізації кожні п’ять років до 2030 року включно. Водночас 

згідно з Концепцією більшість показників оцінювання розвитку соціально 

відповідального бізнесу в Україні пов’язана із задоволенням потреб людей з 

інвалідністю (зокрема, із вадами зору, слуху чи пересування), тоді як значно 

менше критеріїв оцінки захисту прав інших груп населення (наприклад, 

ветеранів АТО, пенсіонерів, людей із особливими потребами, зумовленими 

хворобою, молоді, багатодітних сімей та ін.), які також є соціально-ізольованими 

особами та мають обмежений доступ як до економічних благ, так і до соціальних 

послуг. Будучи “виключеними” з економічного процесу, ці особи не лише не 

стають активними учасниками економічних процесів, а й створюють додаткове 

навантаження на державний та місцеві бюджети. Таким чином, не дбаючи про 

створення умов для залучення цих категорій громадян національна економіка 

втрачає двічі. Тому завданням уряду є підтримка соціальних ініціатив бізнесу, 

які виконують компенсаторну функцію, перебираючи на себе окремі соціальні 

функції держави. 

Критично мало уваги у Концепції приділено таким важливим напрямам 

розвитку корпоративної соціальної відповідальності як: трудові відносин 

(зокрема, питанням працевлаштування, організації ефективної діяльності 

профспілок, обсягів трудової імміграції тощо) та боротьба із корупцією. При 

цьому досить некоректним є те, що за критерій оцінювання забезпечення гідних 

умов праці Концепція обирає показник темпу підвищення середньомісячної 

номінальної, а не реальної заробітної плати.  
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Оцінювання ефективності впровадження Концепції в сфері захисту 

навколишнього середовища здійснюється лише за допомогою одного показника 

– частки скидів забруднених стічних вод у водні об’єкти в загальному обсязі 

скидів, тоді як усі інші види забруднення як-то повітря, ґрунту, а також 

використання енергоефективних, екологічно безпечних технологій, рециклінгу 

залишилися поза увагою. Водночас у Концепції наголошується на необхідності 

розширення участі підприємств у фінансуванні будівництва житла для ВПО, 

освітніх, медичних, дошкільних закладів, тоді як джерела та оцінювання 

результативності такого фінансування не передбачені в звітах 2025 і 2030 років. 

На нашу думку, перелік індикаторів оцінки реалізації запропонованих 

Концепцією заходів соціально відповідального бізнесу потребує істотного 

доповнення. 

Водночас у Концепції не розкрита методологія визначення індексу 

прозорості суб’єктів господарської діяльності, на яку спирається уряд. Загалом 

ще з 2011 р. Центр “Розвиток корпоративної соціальної відповідальності” та 

Beyond Business (Ізраїль) спільно розробили методику для оцінки прозорості 

сайтів українських компаній [175], проте оцінка прозорості сайтів не тотожна 

поняттю “прозорості суб’єкта господарської діяльності”. Останнє є значно 

ширшим і передбачає оцінку транспарентності підприємства не лише через 

аналіз інформаційного наповнення сайту.  

Попри наявні окремі недоліки Концепція реалізації державної політики у 

сфері сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні на період 

до 2030 р. має важливе економічне й соціальне значення, оскільки створила 

рамкові умови для розвитку соціальних ініціатив у підприємницькій сфері та 

дала чіткий сигнал усім суб’єктам господарювання щодо необхідності орієнтації 

на запити суспільства, що сприятиме соціалізації бізнесу, посиленню його 

взаємодії із соціумом, розбудові економічно ефективного інституту соціального 

капіталу та забезпечення інклюзивного економічного розвитку.  

У нашому дослідженні для визначення рекомендацій щодо розвитку 

соціальної відповідальності бізнесу як одного з механізмів активації  потенціалу 
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економічно ефективного інституту соціального капіталу в Україні ми застосуємо 

дуальний підхід, розглядаючи зовнішньо-орієнтовану (через розвиток відносин 

підприємств із суспільством у межах моделі “корпоративного громадянства” і 

розбудову інституту соціального капіталу територіальних громад, у яких 

працюють дані компанії) та внутрішньо-орієнтовану соціальну відповідальність 

(у рамках розбудови інституту соціального капіталу всередині організації).   

У процесі поступової соціалізації підприємництва, виникає необхідність 

переоцінки компанією запитів, ролі її стейкхолдерів та розширення кола 

партнерів, із якими вона співпрацює на взаємовигідних умовах. Ключовим її 

стейкхолдером має стати суспільство та місцева громада зокрема, з якими 

важливо досягнути консенсусних позицій та будувати взаємовигідні відносини, 

унаслідок чого закладаються підвалини для розбудови потужного та економічно 

ефективного інституту відкритого горизонтального соціального капіталу. 

Підприємці повинні поважати громаду, в якій працюють, та враховувати її 

суспільні інтереси та очікування. Водночас суспільство має підтримувати бізнес 

та його внесок у національну економіку, усвідомлюючи, що саме підприємці 

щодня продукують товари й послуги, наймають персонал, сплачують податки, 

вкладають свої гроші й час у власну справу, створюючи низку позитивних 

соціально-економічних ефектів [500]. Водночас бізнес є одним із основних 

джерел поповнення Державного бюджету, що створює економічну базу для 

забезпечення суспільних благ та соціального захисту. Це обумовлює 

необхідність сприйняття бізнесу як повноправного відповідального партнера у 

взаємодії з суспільством і державним сектором. Упродовж останніх років були 

закладені підвалини для укорінення такого підходу. Під час Революції гідності 

малий і середній бізнес приєднався до вимог громадського сектору через 

порушення умов суспільного договору та невиправдані очікування (зокрема, не 

були виконані передвиборчі обіцянки щодо зниження ставок податків, 

обмеження кількості державних перевірок, покращення бізнес-клімату в країні, 

а навпаки – значно посилився тиск на малий і середній бізнес тощо). Можемо 

стверджувати, що саме в цей час у національній економіці відбувся стрімкий 
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підйом у розвитку корпоративного волонтерства як форми соціально 

відповідальних ініціатив бізнесу, що стало чинником активного розвитку 

інституту відкритого соціального капіталу. Чимало компаній взяло на себе 

добровільні зобов’язання щодо забезпечення армії чи створення умов для 

працевлаштування та ресоціалізації ВПО, що сприяло розбудові відкритих 

горизонтальних мереж як механізму підвищення ефективності такої допомоги. 

Наприклад, впродовж всіх років війни трикотажні компанії “Тестиль-Контакт”, 

“Роза”, “Конкордія” здійснювали пошиття військового обмундирування в зону 

АТО; “Робікон” – постачання деталей для військової техніки й навчання молоді 

військової майстерності [263, с. 33]. Приватні підприємства, ставши ініціаторами 

та посередниками у процесі згуртування суспільства задля спільного вирішення 

складних соціально-економічних проблем, фактично створили механізм для 

розбудови інституту відкритого соціального капіталу. Так, спільними зусиллями 

фірм-учасників міжнародної неурядової асоціації, мета якої полягає в 

згуртуванні професіоналів і бізнесменів для реалізації гуманітарних проєктів – 

Ротарі-клубу за допомогою гуртків юних техніків розробили власний 

безполітник тощо. До громадської організації “Координаційний центр 

ефективних технологій на службі України” добровільно приєдналося 39 

компаній зі сфери інформаційно-комунікативних технологій [208]. 

Одним із основних наслідків розвитку підприємницького волонтерства 

стало зростання довіри населення до бізнесу, яка залишається відносно стійкою 

й сьогодні [96]. Так, за даними опитування 2019 р., найбільше українці довіряють 

представникам малого (63%) та середнього (60%) підприємництва [261]. Такі 

настрої в суспільстві важливо зберегти й надалі. Для цього необхідно зберігати 

орієнтацію на соціалізацію бізнесу і розвивати соціально-відповідальні 

ініціативи.  

Під час Революції гідності та впродовж всіх років війни на сході України 

волонтери-підприємці працювали “на ентузіазмі”, проте в останні роки вони 

гостро потребують додаткових фінансових, людських, організаційних ресурсів. 

У зв’язку з цим подальший розвиток корпоративного волонтерства можливий 
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лише за умов інтегрованості ефективних практик соціальної відповідальності до 

бізнес-процесів та розвитку соціально-відповідального підприємництва, що вже 

активно відбувається останнім часом. Для того, щоб корпоративна соціальна 

відповідальність стала інтегрованою складовою бізнес-стратегій, компанії 

повинні усвідомлювати ті конкурентні переваги, які вони отримують внаслідок 

реалізації соціальних ініціатив. Одними із конкурентних переваг, важливість 

яких уже відчули компанії в процесі розгортання волонтерської діяльності, є 

сформовані соціальні зв’язки та імідж соціально проактивного бізнесу, що 

зміцнює репутаційний капітал та створює позитивні економічні ефекти не лише 

для окремих компаній, а й для національної економіки загалом. Наприклад, 

ветеран АТО заснував приватне підприємство “Мамаєва слобода” [248], яке є 

прикладом того, як можна реорганізувати сферу внутрішнього туризму, бути 

самоокупним, презентуючи й поширюючи українські традиції та культуру. 

Поширення таких підприємств закладає підвалини для формування 

економічного націоналізму. 

Окрім трагічних подій бізнес до соціалізації підштовхує багато різних 

чинників, зокрема: зростання активності та запитів споживачів як одних із 

основних стейкхолдерів підприємницької діяльності. Маркетологи відзначають, 

що після 2013–2014 рр. під час свого економічного вибору домогосподарства 

почали значно більше проявляти споживчі вимоги, що змінило профіль 

вітчизняного покупця та структуру споживчого попиту. Українці, які під час 

Революції гідності проявили запит на чесність, відкритість та відповідальність 

влади, цього ж вимагають від виробників національних товарів. Зростання 

запитів вітчизняного споживчого ринку підсилюється загальносвітовим трендом 

формування свідомого споживача [632], відповідно до якого останній робить 

економічний вибір із врахуванням відкритості та репутації виробника, а також 

впливає на вибір інших. У зв’язку з цим важливою зміною в підприємництві в 

напрямі формування соціально відповідального бізнесу має стати подальший 

розвиток інформаційної відкритості товарної, цінової, кадрової політики 

компанії тощо.  
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Сьогодні чимало українських підприємств опинилися в ситуації, коли 

обізнаність споживачів про бренд складає 100%, проте характерна низька 

лояльність споживачів. Це означає, що їх попередня взаємодія з покупцями не 

була побудована на цінностях, а відповідно недостатньо розвинений інститут 

соціального капіталу на мікрорівні, дефіцит якого, як правило, обумовлює низку 

економічних втрат для фірми. Комунікація, побудована на спільних цінностях, 

на відміну від тимчасових цінових акцій, має важливе значення не лише в 

коротко-, але й довгостроковому періодах.  

Національні маркетологи відзначають орієнтованість українського покупця 

на “бренди зі смислами” та оцінювання споживачами діяльності підприємства за 

різними (у тому числі соціальними й екологічними) критеріями. Цим 

пояснюється низький рівень довіри населення до великих підприємств, які 

здебільшого ігнорують ці критерії під час оцінювання ефективності власної 

діяльності. Так, у 2019 р. лише 27% населення довіряло великому бізнесу [261]. 

Тому, хоча останнім часом чимало фірм будувало свою комунікацію зі 

споживачами на ідеях патріотизму та національної самоідентифікації, довіра до 

бізнесу частково була підірвана через невідповідність діяльності компаній 

принципам соціально відповідального бізнесу.  

Відкрита та чесна взаємодія між бізнесом та споживачами є запорукою 

формування соціально відповідального підприємництва, лояльної мережі 

покупців та формування репутаційного капіталу фірми. Водночас репутація як 

результат розбудови економічно ефективного інституту соціального капіталу й 

соціально відповідальної поведінки підприємства є вигідним бізнес-

інструментом. Міжнародні експерти вважають, що близько 60% ринкової 

вартості компанії визначається довірою споживачів продукції, а їх 

спостереження за біржовими котирування дають підстави стверджувати, що 

зниження репутаційного рівня на 1% може привести до зменшення вартості 

бізнесу на 30% [585]. В Інституті репутації, послугами та методиками якого 

користуються найбільші компанії світу та який формує рейтинг компаній Global 

Rep Trak 100, переконані, що саме довіра споживачів у найближчому 
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майбутньому стане основним критерієм ефективності підприємницької 

діяльності і тому боротьба за неї буде визначати світовий тренд розвитку бізнесу 

[585]. У зв’язку з цим для національного бізнесу важливо періодично проводити  

репутаційний аудит (аналіз сприйняття економічної поведінки компанії всіма 

групами стейкхолдерів – клієнтами, партнерами, працівниками, лідерами думок, 

громадськими організаціями та ін.), щоб проаналізувати щільність і лояльність 

спільноти, яка сформувалася ззовні та зсередини через їх взаємодію з 

підприємством. Крім того, репутація дозволяє досягнути відносно стійких 

фінансово-економічних показників у довгостроковому періоді, оскільки 

передбачає розгалужену систему комунікації з ключовими партнерами й 

громадськістю, оперативність і системність в ухваленні рішень. Водночас 

лояльність споживачів захищає бізнес від значного зниження попиту під час криз 

тощо. На жаль, національний ринок є значно монополізованим, а відповідно 

комунікація з громадським сектором часто заміщується комунікаціями з топ-

чиновниками. Крім того, до недавнього часу в Україні небагато фірм 

задумувалися про запровадження повноцінної системи репутаційного 

менеджменту. Більшість компаній лише зараз починають цим займатися. 

Низький інтерес до репутації пояснюється насамперед світоглядними позиціями 

власників, які з огляду на складності ведення бізнесу в Україні, часто 

сконцентровані насамперед на основних бізнес-процесах, а розбудовою 

репутаційного капіталу займаються лише ситуативно. В умовах розбудови 

інформаційно-мережевої економіки важливо, щоб компанія усвідомлювала 

цінність взаємодії з усіма заінтересованими сторонами, поводилась 

відповідально та діяла прозоро та відкрито.  

До основних вигод взаємодії бізнесу з суспільством належать: зменшення 

витрат на маркетинг, розширення ринку, підвищення рівня капіталізації 

компанії, оптимізація витрат, збільшення економічного ефекту від покращення 

ділової репутації тощо.  

Репутація як наслідок розвитку соціальної відповідальності бізнесу, 

розбудови або дефіциту економічного ефективного інституту соціального 
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капіталу має стати т. зв. громадським дозволом на господарську діяльність 

(англ. licence to operate). Тому важливим напрямом діяльності підприємства має 

бути його участь у соціальних проєктах, фінансуванні локальної інфраструктури, 

розвитку людського капіталу тощо.  

Одним із найбільш ефективних механізмів розвитку соціального та 

соціально відповідального підприємництва, що активують розвиток ефектомічно 

ефективного інституту соціального капіталу, на нашу думку, є імпакт-

інвестування (англ. impact investing), яке полягає в інвестуванні бізнес-проєктів, 

що, поряд із прагненням отримувати прибуток для своїх власників, націлені на 

вирішення соціальних і екологічних проблем та створення позитивних змін в 

суспільстві. Як правило, імпакт-інвестиції скеровують у проєкти, повязані із 

вирішенням ключових проблем у таких сферах як: відновлювані джерела енергії, 

збереження довкілля, мікрокредитування, створення умов доступу до базових 

послуг, у тому числі освіти, житла, охорони здоров’я та ін. 

Відповідно до підходу, запропонованому ООН основними принципами 

імпакт-інвестування визначено такі: 1) прибутковість проінвестованих проєктів, 

2) позитивний вплив на суспільство й довкілля; 3) вимірювання й оцінювання 

результатів [525]. При цьому критерій потенційної прибутковості є 

найважливішим при ухваленні рішень про надання імпакт-інвестування. 

Відповідно до даних інвестиційних фондів Swiss Investment Fund for Emerging 

Markets і Willow Investments рентабельність імпакт-інвестицій складає 5–6% у 

рік (вони переважно є окупними в довгостроковому періоді) [449]. Експерти 

Всесвітньої мережі імпакт-інвестування (GIIN) стверджують, що на ринках, які 

розвиваються, показник рентабельності для компаній, що отримали імпакт-

інвестиції, є дещо вищим – близько 7% [495], тоді як консалтингова компанія 

McKinsey оцінює прибутковість такого інвестування майже в 11% [574]. 

Успішними зарубіжними прикладами імпакт-інвестування є John’s Crazy Socks, 

Keep Cup, Bridge International Academies, Sproxilта ін. В Україні унаслідок такого 

соціального інвестування були створені  Urban Space 100, ресторан 4City, 

компанія “Вулична їжа», арт-завод “Платформа”, енергетичний кооператив 
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“Сонячне місто”, коворкінг Impact Hub Odesa, платформи, що об’єднали 

ветеранські бізнеси “Veterano Group” та “Veterano Service”, магазин “Ласка”, 

пекарня “Горіховий дім”, ресайклінговий бізнес із переробки використаних 

ПВХ-тканин “Re:ban” та ін.  

Одним із найбільш успішних національних прикладів у сфері імпакт-

інвестування є Urban Space 100, створений у грудні 2014 р. в Івано-Франківську. 

Стартовий капітал такого підприємства був мобілізований сотнею місцевих 

підприємців та пересічних проактивних мешканців міста (кожен із них зробив 

початковий внесок обсягом 1000 дол. США). Urban Space 100 позиціонує себе не 

стільки як заклад громадського харчування, а як майданчик для взаємодії 

мешканців міста, згуртування молоді та інших груп населення за інтересами. Тут 

також проводять публічні лекції, презентації, транслюють фільми. Такий бізнес 

не потребує додаткових витрат на промоцію; поширення інформації в соціальній 

мережі є найкращою рекламою. 80% прибутку власники підприємства 

реінвестують у проєкти розвитку міста, які вони визначили як пріоритетні. Якщо 

для традиційного ресторанного бізнесу динаміка зростання доходів нового 

закладу сповільнюється на другий рік від часу його створення, то Urban Space 

100 і досі продовжує стабільно зростати. За неповних сім років свого існування 

власники Urban Space 100 підтримали 113 місцевих проєктів [258]. Крім того, 

отримали близько 250 заявок щодо реплікації цього досвіду у формі франшизи в 

інших містах України та світу, серед яких Берлін і Сан-Франциско [173]. У 

2017 р. за івано-франківським зразком у Києві був створений Urban Space 500, 

що об’єднав півтисячі проактивних містян, які більшу частку прибутку такого 

бізнес-проєкту спрямовують на інвестування міських соціальних ініціатив. 

Завдяки таким підприємницьким проєктам згуртовується значна кількість 

ініціативних людей, розбудовується економічно ефективний інститут відкритого 

горизонтального соціального капіталу та закладаються підвалини для 

позитивних соціально-економічних перетворень не лише для окремих громад, а 

й для суспільного поступу загалом. Надзвичайно важливим для розвитку таких 

підприємницьких ініціатив та їхньої економічної ефективності є масштаб та 
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якість індивідуального соціального капіталу їхніх засновників, оскільки саме 

їхній соціальний капітал з притаманними йому цінностями та довірою стає 

підґрунтям для розбудови соціального капіталу у формі нових суспільних 

організацій, що діють на перетині бізнес-культури та інституційних норм 

громадянського суспільства. 

Успішний розвиток таких бізнес-моделей свідчить про те, що імпакт-

інвестування в Україні є досить прибутковим і водночас генерує значні 

позитивні соціальні й екологічні ефекти. Такі соціальні інвестиції можуть не 

лише створювати додану економічну та соціальну вартість, вирішувати соціальні 

та екологічні проблеми на місцях, а й позитивно впливати на розвиток інституту 

соціального капіталу суспільства, оскільки допомагають долати кризу довіри 

українців до внутрішнього інвестування та соціальної взаємодії. Водночас такі 

проєкти сприяють відбудові загальної та інституційної довіри в суспільстві, а 

також створюють можливості для диверсифікації доходів, зокрема дозволяють 

пересічним українцям отримувати дохід у сферах, у яких тривалий час домінував 

великий капітал (наприклад, як в енергетиці). Завдяки імпакт-інвестуванню 

створюються підвалини не лише для згуртування проактивних громадян, а й 

створення нової генерації бізнесу.  

З огляду на важливість кінцевого не лише економічного, а й соціального 

результату імпакт-інвестування важливо виміряти вплив інвестицій на ключових 

стейкхолдерів та економічні, соціальні, екологічні наслідки такого інвестування. 

Релевантним інструментом для цього є методики Impact Reporting and Investment 

Standards (IRIS), розроблені Global Impact Investing Network (GIIN), згідно з якою 

розрізняють дві групи показників – соціальна (в широкому сенсі) 

результативність впливу (наприклад, кількість створених робочих місць, обсяг 

утилізованих чи перероблених відходів та ін.) і фінансово-економічна 

ефективність. Такі показники вимірювання можна адаптувати під кожен 

конкретний проєкт.  

Водночас підприємства мають бути більш підзвітними суспільству. У 

зв’язку з цим вважаємо за доцільне щорічне оприлюднення не лише фінансового, 
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а й нефінансового звітів підприємств. Останні мають складатися з врахуванням 

зауважень Глобальної ініціативи зі звітності (GRI), що передбачають підзвітність 

компанії перед своїми стейкхолдерами за економічними, екологічними й 

соціальними показниками діяльності організації. Крім того, цього року в Давосі 

також була підтримана ідея щодо оприлюднення звітів компаній за методикою 

ESG (англ. Environmental, Social and Governance), яка передбачає оцінювання 

соціальних, управлінських та екологічних показників бізнесу через аналіз 

справності сплати податків, порівняння ставок заробітної плати працівників і 

керівництва, наслідків впливу бізнесу на навколишнє середовище та добробут 

населення тощо.  

Не менш важливим напрямом розвитку соціально відповідального бізнесу в 

Україні, який може позитивно позначитись на економічній стабільності 

підприємства та інклюзивному розвитку національної економіки загалом, є 

також формування іміджу вітчизняних підприємств як надійних працедавців. 

Така репутація є показником внутрішньої соціальної відповідальності бізнесу і 

водночас чинником розвитку економічно ефективного інституту соціального 

капіталу. З огляду на очевидні позитивні екстерналії обов’язковим для бізнесу 

має бути забезпечення високих стандартів трудових відносин та гідних умов 

праці, а також – сприяння розвитку людського капіталу працівників своєї 

компанії. І хоча більшість таких положень уже прописані в чинному 

законодавстві, проте на практиці вони не завжди виконуються повною мірою, 

оскільки для реалізації таких положень необхідні добровільні зобов’язання 

керівництва підприємства щодо їх забезпечення, які базуються на усвідомленні 

топ-менеджментом соціальної цінності та  економічних вигод від прийняття 

таких рішень. Запорукою успішного виконання таких зобов’язань є сформована 

відповідна корпоративна культура, що спирається на принципи соціальної 

відповідальності, які поділяють всі працівники компанії. У зв’язку з цим 

вважаємо за необхідне розвивати профспілковий рух в Україні. Проте наразі він 

потребує істотної модернізації за європейськими стандартами, оскільки в 

сучасних умовах український профспілковий рух є неефективним інститутом 
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національної економіки. Попри значні недоліки у функціонуванні існуючих 

вітчизняних профспілок ми  частково не погоджуємося з проєктом нового 

Трудового кодексу України [288], у якому вилучена інформація щодо функцій 

профспілок у забезпеченні партнерських відносин між бізнесом і найманими 

працівниками. Система соціальної відповідальності бізнесу вже сьогодні відіграє 

роль в окремих випадках субституту, а в інших – комплементарного інституту 

відносно профспілкового руху в Україні, проте наразі значна кількість 

вітчизняних підприємств ще не готова до відповідальності утримувати баланс 

між бізнесовими цілями та соціально-економічними інтересами найманих 

працівників. Це підтверджується й даними субіндексу “корпоративна етика” 

Індексу глобальної конкурентоспроможності, відповідно до якого у 2017–

2018 рр. Україна посіла 102 позицію серед 137 держав [466], значно відставши 

від країн Західної та Центрально-Східної Європи. Найбільша небезпека під час 

заміни профспілкового руху соціальною відповідальністю бізнесу криється в 

тому, що фірма може позиціонувати себе як соціально відповідальне 

підприємство, тоді як у відносинах зі своїми працівниками такою не бути.  

Важливе значення для розбудови економічно ефективного інституту 

соціального капіталу на підприємстві також має зміна характеру взаємодії між 

менеджментом та працівниками. Підприємці, як правило, усвідомлюють, що 

економічний результат їх бізнесу залежить від професіоналізму та самовіддачі 

працівників. У зв’язку з цим важливо налагоджувати низові комунікації та 

канали доведення такої інформації від трудового колективу до керівництва, 

сприяючи перетворенню ієрархічних у горизонтальні або змішані бізнес-

структури. Наприклад, розбудова горизонтальних мереж і ефективна взаємодія 

працівників з вищим керівництвом задля постійного удосконалення бізнес-

процесів, сприятливого економічного та соціального клімату всередині компанії 

покладені в основу системи ощадливого управління, що отримала назву “лін-

менеджмент” та вперше була апробована автомобільним концерном “Toyota” в 

Японії. До його ключових принципів належать: відкритість, створення робочих 

команд, міжфункціональних робочих мереж, формування довіри й 
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“підтримуючих взаємовідносин” (для організації важливі не лише фінансові 

результати, а й рівень залученості й соціального клімату всередині 

підприємства), широке інформування кожного співробітника про бізнес-процеси 

на підприємстві, делегування повноважень кожному працівнику [215] тощо. Під 

час управління керівник не стільки пропонує ідеї, скільки підтримує чи відхиляє 

пропозиції, які надходять знизу – від трудового колективу. Потім такі ідеї 

обговорюються на рівні керівництва і в підсумку – реалізуються або 

відхиляються. Таким чином, лін-менеджмент передбачає постійне 

удосконалення бізнес-процесів за допомогою зміцнення та використання 

соціальних зв’язків у трудовому колективі. Для прикладу в Україні 

запровадження такої концепції управління в ТОВ “АДМ”, що займається 

металургійною переробкою алюмінієвого лому, дозволило забезпечити значну 

економію витрат виробництва. Зокрема, завдяки такій системі вдалося скоротити 

час завантаження високотемпературних плавильних печей (з 5–7 хвилин до 30–

40 с), що у підсумку зменшило втрати температури (за кожну хвилину відкрита 

піч вистигає на 50°С), а відповідно й ресурсів. Таким чином, підвищення 

економічної ефективності виробництва на такому підприємстві було досягнуто 

завдяки розвитку горизонтальних відносин між трудовим колективом і 

керівництвом компанії. Це найкращий показник ефективності впливу інституту 

соціального капіталу організації, коли горизонтальні соціальні зв’язки 

безперешкодно взаємодіють з вертикальними, генеруючи потужний 

управлінський рух. Така самоорганізація трудового колективу є вагомою 

конкурентною перевагою підприємства, оскільки сприяє підвищенню 

ефективності управлінських рішень щодо рентабельності, економії часу, 

ресурсів, а також соціальних і економічних ефектів.  Для того, щоб заручитися 

підтримкою трудового колективу й розбудувати економічно ефективний 

інститут соціального капіталу в організації, фірма має дати чіткі сигнали про те, 

що вона цінує своїх працівників, готова в них інвестувати, боротися за 

збереження сталого трудового колективу та забезпечення високих соціальних 

стандартів тощо. Лін-менеджмент є однією із найефективніших на сьогодні 
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систем управління, що через розбудову інституту соціального капіталу 

підприємства сприяє оптимізації виробничих та бізнес-процесів, зменшенню 

трансакційних і непродуктивних витрат виробництва та зростанню економічної 

ефективності бізнесу в цілому. 

Таким чином, соціалізація бізнесу, що спирається на розвиток 

внутрішньокорпоративного соціального капіталу компанії та активну взаємодію 

із усіма заінтересованими сторонами є одним із механізмів підвищення 

економічної ефективності компанії. Водночас соціалізація бізнесу на рівні 

окремих компаній є чинником активації економічно ефективного інституту 

соціального капіталу на макрорівні та інклюзивного економічного розвитку 

національної економіки. Важливу роль у підвищенні економічної ефективності 

інституту соціального капіталу має імпакт-інвестування, що поєднує економічну 

прибутковість та значні соціальні й екологічні ефекти. На підставі 

вищезазначеного можемо стверджувати, що розвиток соціалізації бізнесу може 

стати потужним механізмом посилення ресурсної спроможності соціального 

капіталу в національній економіці. 

 

5.3. Вплив місцевого самоврядування на активізацію економічного 

потенціалу інституту соціального капіталу 

 

В умовах поглиблення децентралізаційних процесів та значної суспільної 

підтримки такої реформи в Україні, на нашу думку, 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. Концепція т. зв. 

розумної громади передбачає активну взаємодію у місцевих громадах 

зацікавлених сторін для реалізації спільних соціальних, економічних, 
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екологічних проєктів за допомогою широкого використання цифрових 

технологій та інших інновацій. Український дослідник В. Звонар запропонував 

два критерії для виокремлення смарт-громади як соціально-економічної моделі 

місцевого розвитку: соціально-поселенська ознака та ступінь соціальної 

орієнтації складових моделі [169, с. 78–79]. Відповідно до першого критерію до 

смарт-громад можна віднести смарт-міста (т. зв. розумні міста) та ОТГ, які 

активно використовують інформаційні технології для прийняття спільних 

рішень та реалізації соціально-економічних проєктів. На нашу думку, основою 

для розбудови моделі смарт-громади є соціальна взаємодія та соціальне 

залучення, що спирається насамперед на інструменти краудсорсингу та 

краудфандингу.  

Успішним прикладом розвитку моделі смарт-міста, досвід якого можна 

врахувати в національній практиці, є Лондон, де були створені такі громадські 

ресурсні центри, як цифрова платформа London Datastore, програма Smart 

London Innovation Network, сервіс Crowdfund тощо. За їх допомогою економічні 

агенти отримали спрощений доступ до значного обсягу інформації щодо 

можливостей соціально-економічного розвитку міста, а також до міських 

сервісів одержання публічних послуг тощо. Крім того, сервіс Crowdfund сприяє 

залученню місцевого населення до модернізації міського простору та вирішення 

значущих соціально-економічних проблем шляхом розміщення на цифровій 

платформі для публічного обговорення відповідних проєктів, найкращі з яких 

обирають шляхом голосування і зрештою реалізують на практиці. Такий сервіс 

сприяє конкуренції ідей і завдяки цьому – покращенню пропозицій для 

вирішення тих чи інших проблем, що так само підвищує ефективність 

використання коштів бюджету громади. 

На сьогодні програму “Smart Сitіes” почали реалізувати в кількох містах 

України, зокрема в Дніпрі, Києві, Львові, Харкові та ін. Вона передбачає 

запровадження технологій, які дозволяють спростити горизонтальну й 

вертикальну взаємодію суб’єктів господарювання у містах. Наприклад, у 

Харкові запрацювала цифрова платформа для обробки запитів економічних 
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агентів, у Вінниці запущений онлайн-сервіс WinDim24, що створює майданчик 

для громадського контролю за якістю комунальних послуг, у Дніпрі – сервіси з 

контролю виконання міського бюджету та спрощення отримання 

адміністративних послуг “Е-контакт” тощо. Залучаючи громадян у процес 

ухвалення важливих для громади рішень, технологія смарт-сіті сприяє 

підвищенню рівня обґрунтованості ухвалення рішень та створенню відповідного 

“розумного” середовища у громадах, що зі свого боку розвиває економічно 

ефективний інститут соціального капіталу.  

Водночас важливими краудсорсинговими інструментами, які потребують 

подальшого розвитку та відповідно активної позиції у цьому місцевої влади, є 

бюджет участі, е-петиція, громадські слухання, опитування, місцеві ініціативи, 

публічні консультації тощо [101]. Так, краудсорсинг є ключовою технологією 

міжнародного проєкту “Європейське інноваційне партнерство щодо розвитку 

розумних (смарт) міст та громад” [615], який реалізується в більшості країнах ЄС 

та спрямований на залучення місцевого населення до вдосконалення міського 

простору з метою розширення соціальних та економічних взаємодій.  

На нашу думку, важливим інструментом для активації потенціалу 

економічно ефективного соціального капіталу смарт-громад є бюджет участі. За 

його допомогою розширюються можливості економічних агентів брати участь у 

розподілі місцевого бюджету, визначати пріоритетні напрями його 

використання, а також налагоджувати активну комунікацію між місцевими 

інституціями й громадськістю, що підвищує ефективність використання 

бюджетних коштів. Основними принципами формування такого бюджету є 

відкритість й інклюзивність (що означає залучення якомога більшого числа 

стейкхолдерів до процесу ухвалення рішень), підтримка соціальної й 

економічної активності учасників місцевих громад, залучення місцевого 

населення до реалізації проєктів-переможців (що через податки сприяє 

поверненню частини витрачених коштів назад до місцевого бюджету), соціальна 

підзвітність, обов’язковість виконання, прозорість і сталість проєкту тощо [19]. 



378 
 

Уперше механізм бюджету участі був запроваджений у Бразилії в 1989 р., а 

згодом його почали використовувати в Австралії, Великобританії, Канаді, 

Нідерландах, Німеччині, Португалії, Франції та інших країнах світу. Так, в 

Амстердамі 20%, у Парижі – 5%, Нью-Йорку – 0,06% міського бюджету 

виділяють під бюджет участі [615]. 

В Україні цей інструмент започатковано в межах програми смарт-міст у 

2015 р. За зразком Польщі перші такі бюджети почали формувати в Луцьку, 

Полтаві, Черкасах і Чернігові. Наприклад, у Чернігові перший такий бюджет 

склав майже 5 млн грн (1% обсягу міського бюджету), що був розподілений для 

реалізації двох великих (близько 2 млн грн) та кількох малих проєктів [376]. 

Проте в 2015 р. до участі долучилося лише 4% місцевих мешканців, що свідчить 

про недостатню поінформованість населення про цей інструмент смарт-

регулювання. На сьогодні механізм бюджету участі використовують майже в 

95 містах та ОТГ України. Від часу появи загальний обсяг таких бюджетів в 

Україні становить майже 1 млрд грн, у тому числі понад 700 млн грн щодо 

проєктів, голосування за які відбулося після 2017 р. [150, с. 22]. Це свідчить про 

значне фінансове підґрунтя для реалізації економічного потенціалу 

краудсорсингу в місцевому розвитку. Так, лише в Києві у рамках бюджету 

спільної участі забезпечується виконання 554 проєктів вартістю близько 

161 млн грн [23]. Керівниками соціальних ініціатив переважно є економічні 

агенти віком 26–45 років [23]. Загалом до розробки та вибору проєктів в рамках 

формування бюджетів участі в Україні долучилося близько 2 млн українців: у 

середньому кожен містянин країни голосує за 2,6 проєкти [289]. Це відносно 

високий показник, оскільки в багатьох європейських країнах його було 

досягнуто за період значно триваліший, ніж в Україні, що свідчить про 

готовність українців активно включатися у суспільно-політичні процеси, а 

водночас – і про наявність значного потенціалу інституту соціального капіталу, 

який може і повинен бути використаний як ресурс економічних перетворень. 

На підставі аналізу відповідного інституційного забезпечення можна 

стверджувати про існування двох моделей бюджету участі в Україні – 
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адміністративної та громадської. Перша передбачає контроль з боку державних 

інституцій, друга – соціальний контроль. У національній економіці уже є 

позитивний досвід функціонування громадської моделі, зокрема у Києві та 

Львові. Проте чимало міст використовує адміністративну, або змішану моделі. 

Між громадською та адміністративною моделями є принципова відмінність: у 

рамках першої бюджет участі трансформується у конкурс громадських проєктів 

соціальних ініціатив, у другій – розширюється участь громадськості в органах 

місцевого самоврядування. Ми ж вважаємо за необхідне розвивати насамперед 

громадську модель бюджету участі.  

Основною цифровою платформою для формування бюджетів участі став 

“Громадський проект”, який стартував у 2016 р. Станом на середину 2019 р. 

платформу застосовували вже майже 90 муніципалітетів України, серед яких як 

великі (Дніпро, Львів, Маріуполь та ін.), так і невеликі міста (Ніжин, Ромни, 

Шостка та ін.), а також нові об’єднані територіальні громади. На нашу думку, 

місцевій владі необхідно сприяти залученню своїх територіальних громад до 

такого проєкту.  

Індикатором прогалин державного регулювання економічними процесами 

на місцях є тематика проєктів та сфери, на які спрямовані соціальні ініціативи. У 

різних громадах вони приблизно однакові. Зокрема, найбільше таких проєктів 

пов’язано із сферами освіти, комунального господарства, енергозбереження, 

спорту та публічного простору [23]. 

У 2019 р. було започатковано формування загальнодержавного 

громадського бюджету як форми масштабування локальних бюджетів участі. 

Так, у структурі Державного бюджету 2019 р. було закладено 500 млн грн на 

фінансове забезпечення реалізації таких проєктів [284]. Відзначимо, що серед 

країн Європи наразі тривають дискусії, як масштабувати місцеві громадські 

бюджети до рівня ЄС, тому запровадження в національній економіці інституту 

всеукраїнського громадського бюджету є прогресивним й актуальним кроком у 

напрямі побудови соціально відповідального суспільства та інклюзивного 

економічного розвитку. Водночас із появою всеукраїнського громадського 
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бюджету виникає низка ризиків. Наприклад, у Португалії за відкритістю 

державний бюджет участі значно поступається місцевим. Але, з іншого боку, 

формування такого бюджету створює унікальні можливості для подолання 

суперечностей між державними, місцевими інституціями та громадами. 

Важливе значення для місцевого економічного розвитку також мають е-

петиції. Вони є важливим інструментом смарт-регулювання та залучення до 

ухвалення рішень широкого кола стейкхолдерів, а тому, на нашу думку, 

потребують подальшого розвитку в національній економіці та їх підтримки з 

боку місцевого самоврядування.  На місцевому рівні е-петиції відображають не 

лише потреби та запити громади, але й готовність місцевих інституцій відкрито 

вести соціальний діалог та вирішувати оприлюднені проблеми. Фактично 

електронні петиції стають індикатором виміру демократичності місцевих 

інституцій та механізмом залучення суспільства до спільного пошуку рішень, що 

зрештою сприяє соціальній згуртованості та розбудові економічно ефективного 

інституту соціального капіталу.  

Як видно з рис. 5.2, до 2019 р. 231 з 460 міст України запровадили е-петиції, 

тоді як 48 планували це зробити до кінця 2019 р. [302].  

Рис. 5.2. Кількість міст, які запровадили е-петиції 

Джерело: за даними [94]. 
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З рис. 5.2 також видно, що динаміка запровадження е-петицій на рівні 

міських громад є доволі стрімкою. Найбільш активними користувачами е-

петицій стали мешканці обласних центрів і великих міст, хоча є позитивні 

практики застосування електронних петицій у невеликих містах, наприклад, у 

Василькові, Вишневому, Переяслав-Хмельницькому, Фастові та ін. Водночас 

запровадження інституту е-петицій не можна вважати запорукою їх активного 

застосування для вирішення економічних проблем громад. Навпаки, найчастіше 

петиції стосуються соціальних громадських питань. Проте вирішення цих 

проблем під час їх публічного обговорення зменшує суспільну напругу і створює 

прецедент для вирішення в аналогічний спосіб економічних проблем у 

майбутньому. Тобто цей механізм підвищує якість соціальної взаємодії, а 

водночас і сприяє використанню соціального капіталу громади для ухвалення 

ефективних рішень. 

Загалом упродовж 2015–2018 рр. у містах було підготовлено близько 

30 тис петицій, з яких 11% набрали необхідну кількість голосів. З них 50% е-

петицій були підтримані органами самоуправління, 28% – реалізовані на 

практиці [149, с. 8]. Петиції, як правило, зачіпають сфери благоустрою 

населеного пункту, транспорту, якості доріг і комунальних послуг. Найменше е-

петицій було подано в Херсонській, Луганській, Кіровоградській, Одеській, 

Закарпатській областях.  
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Рис. 5.3. Подані, підтримані та реалізовані е-петиції в українських містах 

Джерело: [149, с. 12].  

 

З рис. 5.3 видно, що найбільше петицій було подано в Київській, Запорізькій 

і Харківській областях, проте найвищі показники результативності е-петицій 

характерний для Київської, Дніпропетровської та Волинської областей.  

Водночас активно використовують е-петиції дванадцять міст Донецької 

області, що свідчить про те, що мешканці цього регіону намагаються донести й 

вирішити накопичені роками проблеми через участь у соціальному діалозі. 

Важливим краудсорсинговим інструментом, який сприяє розкриттю 

економічного потенціалу інституту соціального капіталу смарт-громад, є також 

консультації. Завдяки розвитку інформаційно-комунікаційних технологій вони 

значно розширили можливості доступу економічних агентів до процесу 

ухвалення рішень, роблячи його інтерактивним, прозорішим і більш 

ефективним. На сьогодні е-консультації ще не настільки поширені в Україні як 

бюджет участі та електронна петиція. Водночас для місцевих органів влади 

законодавчо не врегульовано проведення консультацій із громадськістю. Проте, 

на відміну від Міністерств, які формально зобов’язані консультувати 

громадськість, але й досі залишаються переважно “закритими” інституціями; 
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міста (з власної ініціативи) почали активно запроваджувати е-консультації, 

усвідомлюючи переваги такої взаємодії. Найбільш активні в цьому плані 

Київська, Львівська, Сумська, Кропивницька та Луцька міські ради [211, с. 16], 

тому такий механізм залучення мешканців до вирішення ключових соціально-

економічних проблем територіальної громади місцева влада має розробляти й 

надалі.  

Відповідно до Індексу е-демократії, за допомогою якого вимірюють рівень 

поширення використання краудсорсингових інструментів у регіональному 

розрізі, у 2018 р. лідерами рейтингу стали Київ, Івано-Франківськ, Львів, 

Маріуполь, Вінниця, Луцьк, Тернопіль та ін [282, с. 5]. Ефективність 

застосування краудсорсингових інструментів у містах, на нашу думку, можна 

оцінити насамперед за допомогою рейтингу прозорості міст України, згідно з 

яким у 2018 р. найбільш “прозорими” виявилися Дрогобич, Маріуполь, Вінниця, 

Покров, Дніпро, Львів, Житомир, Бахмут, Кропивницький, Тернопіль, Київ тощо 

[300]. Як бачимо, серед цих міст, як правило, мало таких, що є лідерами за 

кількістю електронних петицій. Це свідчить про те, що мешканці “непрозорих” 

міст намагаються вплинути на місцеві органи влади в напрямі розвитку їх 

транспарентності. Наприклад, Луцьк – обласний центр Волинської області, яка 

згідно з національним дослідженням е-петицій в Україні є лідером за 

ефективністю їх упровадження, займає лише 22-е місце в цьому рейтингу. 

Значно менше застосовують краудсорсингові інструменти ОТГ, до яких 

належать лише сільські громади.  

На нашу думку, важливими кроками місцевого самоврядування в напрямі 

розкриття економічного потенціалу інституту соціального капіталу місцевих 

громад також мають бути: створення сприятливої екосистеми для розвитку 

громадських організацій, соціально відповідального підприємництва, імпакт-

інвестування, формування відкритого громадського простору, розвиток 

громадського транспорту тощо.  

З боку місцевої влади для розвитку громадських організацій і соціально 

відповідального бізнесу важливими є проведення освітніх тренінгів для молоді й 
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підприємців щодо алгоритму створення, переваг функціонування, економічних 

вигод, можливостей впливу на місцевий добробут та каналів взаємодії з 

місцевою, державною владами й міжнародними організаціями. Не менш 

важливими є відкритість місцевої влади до взаємодії та кооперації зусиль із 

іншими суб’єктами господарювання; розробка інструментів залучення 

мешканців до вирішення ключових проблем міста та територіальної громади. 

Місцеве самоврядування може збільшити частку видатків місцевих бюджетів, 

пов’язаних із повним чи частковим фінансуванням окремих соціальних проєктів 

таких організацій, а також зменшити бюрократичні перешкоди для їх реалізації. 

З іншого боку, участь місцевого самоврядування й бізнесу у втіленні таких 

проєктів підвищує їх обсяги репутаційного капіталу, рівень інституційної довіри 

населення до підприємництва, місцевого самоврядування та влади загалом. 

Найбільш позитивний ефект від розвитку синергетичної взаємодії місцевої 

влади, громадських організацій та бізнесу отримує місцева громада, що закладає 

підвалини для стійкого інклюзивного економічного розвитку місцевого 

господарства та національної економіки загалом.  

Успішним прикладом такої взаємодії, який можна взяти за взірець для 

реалізації в інших територіальних громадах, є проєкт громадської організації 

“Тепле місто”. Громадська організація “Тепле місто” була створена в Івано-

Франківську та позиціонує себе як “об’єднання людей зі спільними інтересами, 

цілями, ідеями, які комунікують одне з одним, створюють та реалізують 

соціально важливі проєкти” [252]. З її ініціативи реалізовано та реалізуються 

кілька десятків соціально-економічних проєктів, серед яких Urban Space 100, 

Urban Space Radio (міське медіа проактивних іванофранківців), MetaLab 

(платформа для розвитку міського простору Івано-Франківська та втілення 

урбаністичних проєктів), Промприлад.Реновація (інноваційна платформа на базі 

заводу “Промприлад”), Multimedia Lab (освітній простір, покликаний сприяти 

розвитку кіно- та креативної індустрії у місті й регіоні) та ін. Фінансування 

проєктів здійснюється через використання механізму краудфандингу, а також 

через участь місцевих органів влади та бізнесу. Упродовж останніх років Івано-
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Франківськ є одним із міст України, де завдяки взаємодії громадського сектору, 

соціально відповідального бізнесу та місцевого самоврядування було 

забезпечено підсилення спроможності ініціатив проактивних мешканців міста. 

Зокрема, у місті було запущено чотири грантові програми, що пропонують 

громадський сектор, бізнес й органи місцевого самоврядування, а саме: 

партиципаторне бюджетування, грантова програма від Urban Space 100, 

фінансування стартапів від Управління інвестиційної політики Івано-

Франківської ради та “Малі Ґранти Теплого Міста”. Основними напрямами 

фінансування стали міський простір (міське середовище, вуличні меблі, зелені 

зони), сучасне мистецтво (події, виставки, просвітницькі проєкти), спорт 

(вуличний спорт і рекреаційні активності в місті), стала мобільність 

(велосипедний, пішохідний рух, громадський транспорт), екологія та 

енергоефективність міста, прогресивна освіта (ініціативи, пов’язані зі змінами 

традиційної системи освіти), розвиток інноваційного підприємництва тощо 

[214].  

Водночас в Україні позитивні зміни в громадському просторі одного міста 

мають потужний вплив на інші міста: до початку 2020 р. органи самоврядування 

понад двадцяти міст України переймали досвід Івано-Франківська та моделі 

співпраці громадського сектору, бізнесу з місцевим самоврядування. Ми 

переконані, що органи місцевого самоврядування повинні сприяти розвитку 

таких організацій та громадських ініціатив, оскільки це обумовлює не лише 

активізацію мешканців, формування соціально відповідального бізнесу, а й 

розвиток інфраструктурних об’єктів, організацію внутрішнього туризму, 

збільшенню кількості робочих місць та зростанню ВРП тощо. Так, завдяки 

ініціативам місцевих мешканців та активним діям місцевого самоврядування 

Івано-Франківськ став одним із найбільш популярних міст для внутрішнього 

туризму (у 2019 р. його відвідало понад 1 млн туристів). Це дозволило місцевій 

владі підвищити ставки туристичного збору [249] та отримати вищі надходження 

в місцевий бюджет. Крім того, завдяки спільній реалізації таких громадських 

ініціатив в Івано-Франківську, що були підтримані місцевою владою, це місто 



386 
 

було обране для реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги 

“Партнерство для розвитку міст”, що допомагає місцевій владі розвивати 

туристичний потенціал через розробку маркетингової стратегії міста. Так, у 

2018 р. проєкт “Смарт-туризм в Івано-Франківську” посів перше місце в конкурсі 

“Кращі практики місцевого самоврядування”, який в Україні проводять уже 

впродовж десяти років за методологією Ради Європи [321]. Таким чином, спільні 

проєкти місцевої влади, громадського сектору та соціально відповідального 

бізнесу також закладають підвалини для залучення інвестицій з боку 

міжнародних партнерів, створення позитивного бренду території, що в свою 

чергу генерують позитивний економічний та соціальний ефекти.  

Проте останнім часом в окремих містах активісти відзначають нижчий 

рівень комунікації з міською адміністрацією, відсутність в останньої 

зацікавлення в співпраці й розробленні механізмів залучення громадян до 

розвитку міста. Так, у фінансовому звіті платформи “Тепле місто” за січень 

2020 р. [164], як і в попередніх звітах за 2019 р., уже не передбачено 

фінансування з місцевого бюджету, тоді як основними джерелами коштів для 

фінансування соціально-економічних проєктів у місті є краудфандинг і 

фінансова підтримка бізнес-партнерів та міжнародних фондів.  

 Окрім підтримки громадських ініціатив, з боку місцевої влади вважаємо за 

необхідне сприяти розвитку соціально відповідального бізнесу та імпакт-

інвестування. Органи місцевого самоврядування можуть стимулювати таку 

поведінку підприємств через т. зв. “м’яку силу” (через співробітництво, на 

відміну від застосування примусових заходів). На нашу думку, інструментами 

такого впливу місцевої влади можуть бути не лише податкові пільги чи 

субсидіювання, а переважно нефінансові заходи, спрямовані на створення більш 

сприятливого й конкурентоспроможного бізнес-клімату в регіоні. Наприклад, за 

даними Doing Business 2020 найбільшими бюрократичними перешкодами для 

розвитку підприємництва, що погіршили позицію України у цьому 

міжнародному рейтингу за останній рік (хоча загалом Україна піднялася з 71 до 

64 позиції), є реєстрація підприємств,  підключення до електромереж, сплата 
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податків тощо [640]. У вирішенні цих та інших проблем органи місцевого 

самоврядування мають дати чіткий сигнал усім суб’єктам господарювання щодо 

необхідності спрощення ведення підприємницької діяльності на місцях. Так, 

часто місцева влада спільно з обленерго затримують видачу необхідних для 

підключення дозволів, тоді як має бути навпаки – органи місцевого 

самоврядування повинні стати партнером для бізнес-структур та на своєму рівні 

пришвидшити й спростити надання потрібної дозвільної документації. Крім 

того, у напрямі спрощення реєстрації бізнесу місцева влада має й надалі 

покращувати діяльність ЦНАП та оперативно реагувати на звернення та скарги 

бізнесу. За таких умов формуватиметься лояльність бізнесу до місцевої влади та 

його готовність до участі в реалізації важливих соціально-економічних проєктів 

територіальної громади, у якій він працює. На відміну від державних інституцій, 

які через політичні цикли часто мають короткий горизонт прийняття рішень,  

підприємства характеризуються більш широким горизонтом планування, а тому 

на умовах співфінансування можуть долучатися до фінансування 

інфраструктурних об’єктів, удосконалення громадського простору чи 

проведення соціально-економічних заходів тощо.  

З часом і шерінгові бізнес-структури також можна буде залучати до 

вирішення важливих соціально-економічних проблем на місцях. Зарубіжний 

досвід свідчить, що у відповідь на зниження місцевою владою бар’єрів для 

реєстрації короткострокової оренди чи надання транспортних послуг, шерінгові 

компанії починають фінансувати низку соціальних проєктів з метою 

налагодження діалогу з органами місцевого самоврядування й громадою. Так, 

Airbnb запустив програму “Спільні міста” (англ. Shared Cities), відповідно до якої 

компанія зобов’язалася “зробити міста більш дружніми й приємними”. Для цього 

було запроваджено місцевий податок у розмірі 10-14% доходу від оренди майна, 

надходження від якого використовують для вирішення економічних та 

соціальних потреб територіальної громади. В умовах, коли шерінг житла набув 

значного поширення, таке оподаткування було запроваджено в Портленді, 

Чикаго, Вашингтоні, Амстердамі, Парижі та ін. Наразі для України введення 
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такого оподаткування є малоймовірним, оскільки шерінг тільки набуває 

поширення в національній економіці.  

Загалом, як зазначалося в п. 3.2 та 5.2, соціально відповідальний бізнес 

здатний не лише розкрити економічні можливості місцевої громади, а й сприяє 

формуванню відкритих мереж із проактивними учасниками, відновленню 

міжособистісної, ділової, загальної та інституційної довіри в громадах та 

укоріненню продуктивних соціальних цінностей таких як відповідальність, 

солідарність, кооперація тощо.  

Важливе значення для посилення економічних і соціальних ефектів 

розвитку інституту соціального капіталу місцевої громади має також 

фінансування з місцевого бюджету розбудови громадського простору, що 

характеризується значним потенціалом реальної міжособистісної соціальної й 

економічної взаємодії. Ще в 1989 р. американський соціолог Р. Ольденбург 

сформував концепцію т. зв. третього місця – частини міського простору, яка не 

пов’язана з власним житлом (“перше місце”) та роботою (“друге місце”) [244]. 

Ним може бути парк, кафе, бібліотека тощо. Саме розвиток такого 

неформального публічного простору як майданчика для однодумців має важливе 

значення для формування громадянського суспільства, обміну й синергії ідей 

мешканців територіальної громади, появи інновацій та реалізації їх на практиці. 

Про роль таких міських ареалів у розкритті інноваційного потенціалу 

креативного класу територіальної громади та укоріненні соціальних норм 

толерантності й кооперації наголошує і відомий економіст Р. Флорида [361]. У 

зв’язку з цим такі проєкти, які запропоновані громадськими організаціями, 

проактивними мешканцями чи бізнесом, потребують співфінансування та 

підтримки  з боку місцевої влади.    

Крім того, належної уваги з боку місцевого самоврядування також 

потребують проблеми розвитку громадського транспорту (у тому числі через 

розвиток шерінгових компаній), енергоефективного й доступного житла, 

культурна політика органів місцевого самоврядування, пов’язаної з проведенням 

фестивалів та інших соціальних заходів тощо.  Так, в Україні останніми роками 
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спостерігається розвиток фестивального руху (наприклад, свято міст, етно, 

гастрономічні фестивалі тощо). Це позитивна тенденція, оскільки фестивалі, з 

одного боку, є осередками культурогенезу, а, з іншого, згуртовують однодумців 

навколо спільних цінностей, обумовлюють необхідність соціального діалогу між 

різними суб’єктами господарювання, а також сприяють розвитку туризму, 

малого підприємництва, створенню нових робочих місць та згуртуванню нації  

тощо. 

Таким чином, місцева влада здатна сприяти розкриттю значного 

економічного потенціалу інституту соціального капіталу територіальних громад 

за допомогою стимулювання розвитку краудсорсингових інструментів 

ухвалення рішень, співпраці з громадським сектором і бізнесом, а також 

формуванню відкритого громадського простору для заохочення соціально-

економічних взаємодій, укорінення продуктивних соціальних норм і появи 

інновацій.  

 

5.4. Стратегічні пріоритети та напрями державного регулювання 

розбудови соціального капіталу для забезпечення реалізації консенсусно-

інклюзивної моделі економічного розвитку в Україні 

 

Для забезпечення розкриття потенціалу економічно ефективного інституту 

соціального капіталу державне регулювання в Україні має бути спрямоване на 

зміцнення та розбудову відкритих вертикального й горизонтального соціальних 

мереж, розширення економічної свободи суб’єктів господарювання, доступу до 

ринкових можливостей та досягнення консенсусу з громадянським 

суспільством, бізнесом і місцевими територіальними громадами в ключових 

питаннях соціоекологоекономічного розвитку, що відповідає засадам 

інклюзивного економічного розвитку.  

Водночас ми переконані, що більш активну участь державний сектор має 

брати в ревіталізації інституційної довіри як складової інституту вертикального 
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соціального капіталу, низький рівень якої є наслідком попередньої траєкторії 

розвитку національної господарської системи та деструктивним чинником 

економічного розвитку за роки незалежності України. Одним із основних кроків 

уряду в цьому напрямі має бути продовження процесу відкриття даних та 

розвитку е-урядування для спрощення механізму соціального контролю, 

викорінення корупції та зниження трансакційних витрат [100, с. 10–11; 128, 

с. 324–327]. Суспільство переважно позитивно сприймає такі зміни. Так, лише в 

2018 р. користування електронними державними послугами зросло втричі.  

Сьогодні для України характерні одні з найвищих темпів відкриття даних 

[93]. За даними міжнародного рейтингу Open Data Barometer  2018 р., Україна 

посіла друге місце серед країн, що досягнули найбільшого прогресу у відкритті 

даних для забезпечення підзвітності влади, розвитку інновацій й соціального 

впливу [569] та сімнадцяте місце серед тридцяти держав-лідерів, які успішно 

дотримуються умов Міжнародної хартії відкритих даних, до якої Україна 

приєдналася в 2016 р. До важливих урядових кроків у напрямі відкриття 

державних даних також відносимо розміщення такої інформації на європейській 

цифровій платформі European Data Portal [468] (що сигналізує європейським 

партнерам про транспаретність державних інституцій в Україні, сприяє 

покращенню іміджу та інвестиційної привабливості національної економіки) та 

прийняття Урядом постанови, яка передбачає впровадження принципу 

“цифрового за замовчанням” (англ. Digital by Default), відповідно до якого 

електронний формат визначений як пріоритетний для реалізації майже усіх 

проєктів. Загалом відкриття державних даних не лише сприяє відновленню 

інституційної довіри, але й має реальний економічний результат. Так, відповідно 

до методології Європейської комісії було виявлено, що ще в 2017 р. відкриття 

даних дозволило додатково акумулювати в Державний бюджет 746–903 млн дол. 

США (близько 0,67–0,81% ВВП), тоді як до 2025 р. експерти очікують, що 

оборот ринку відкритих даних може скласти 1,4 млрд дол. США (0,92% ВВП) 

[325].  
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В Україні на Єдиному порталі державних послуг уже розміщені дані 

9603 місцевих бюджетів [95], що дозволяє економічним агентам контролювати 

розподіл бюджетних коштів, і цей перелік необхідно й надалі доповнювати.  

Контрольні державні органи частково відкрили інформацію щодо 

запланованих перевірок бізнесу, проте такий перелік є неповним і не завжди 

оновлюється. Відкриття таких даних має важливе значення для бізнесу, оскільки 

сприяє зменшенню асиметрії інформації та зміну формату відносин між 

державою та бізнесом.  

Важливе суспільне значення в Україні мало відкриття даних державного 

моніторингу поверхневих вод, тоді як закордоном така інформація має 

переважно закритий характер. Завдяки таким даним Міністерства екології та 

природних ресурсів України представники громадянського суспільства вперше 

в Україні створили екологічний бот для агрегації даних про дозвільні документи 

та процедури забруднювачів довкілля, сплату екологічних податків та якість 

повітря – SaveEcoBot [256]. Таким чином, відкриття даних із боку держави 

позитивно впливає на активність громадського сектору, а відповідно вищу 

поінформованість населення та підштовхує бізнес-структури до корекції їх 

економічної поведінки тощо.  

Упродовж останніх років державний сектор України у своїй діяльності 

почав застосовувати краудсорсингові інструменти. Одним із перших офіційно 

запроваджених краудсорсингових інструментів в Україні став інститут 

електронних петицій, який із моменту свого створення в 2015 р. 

продемонстрував високу суспільну затребуваність. Згідно з українським 

законодавством “електронна петиція – це колективне звернення в електронній 

формі у вигляді тексту скарги (протесту) та/або пропозиції, на яку адресат 

(суб’єкт владних повноважень) публічно оголошує про свою позицію щодо згоди 

чи незгоди по суті петиції, інформує про аргументи у разі незгоди та організовує 

спільну з авторами та їхніми прихильниками роботу стосовно розроблення та 

втілення плану реалізації петиції у випадку згоди” [286]. Фактично е-петиція – 

один із найпростіших краудсорсингових інструментів, що дозволяє суб’єктам 
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господарювання впливати на процеси ухвалення рішень, а потім делегувати їх 

державним інституціям для реалізації. Електронні петиції виконують кілька 

важливих функцій: 1) оприявнюють проблеми, актуальні для домогосподарств і 

бізнесу; 2) залучають суб’єктів господарювання до вирішення вагомих для них 

питань; 3) сприяють  горизонтальній та вертикальній комунікації, а відповідно 

розбудові горизонтального й вертикального соціального капіталу, а також 

розвитку електронної демократії тощо. У такий спосіб цінність такого 

краудсорсингового інструменту для приватного сектору полягає в тому, що він 

дає можливість суб’єктам господарювання озвучити нагальні потреби, 

згуртуватися з однодумцями в соціальних мережах та зобов’язати державні 

інституції оперативно розглянути їхні пропозиції; для державних інституцій – 

отримати інформацію про потреби економічних агентів та розпочати реалізацію 

найбільш важливих із них.  

Відзначимо, що від часу запуску сервісу на сайті – Офіційному інтернет-

представництві Президента України, на якому найшвидше можна було подати е-

петиції, подано близько 30 тис електронних петицій [92]. Із них найбільшу 

кількість – майже 17 тис  – було розміщено на інтернет-порталі в 2015 р. Загалом 

це відповідає світовим тенденціям: після 10 тис поданих петицій рівень такої 

активності суб’єктів господарювання знижується через зменшення кількості 

загальноважливих суспільних проблем [87, с. 204]. І хоча на сьогодні фіксують 

зниження піку активності громадян України у підготовці е-петицій [372], проте 

зросла частка економічних агентів, які переконані в їх доцільності та 

ефективності.  

Запровадження е-петицій зробило інструменти впливу на державні 

інститути доступними для більшості населення, що було неможливим до початку 

цифровізації економіки та появи інноваційних форм реалізації інституту 

соціального капіталу. Водночас актуальною залишається проблема отримання 

зворотного зв’язку державних інституцій. Проте, на нашу думку, запровадження 

нових інструментів соціального контролю та зміна цінностей українців через 

усвідомлення важливості власної соціальної відповідальності за ухвалення 
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рішень та ролі сервісних функцій державних інституцій здатні створити умови, 

за яких державний сектор не зможе ігнорувати е-петиції. 

Загалом на період після 2013–2014-х років припадає пік появи різних  

електронних інструментів для вдосконалення державних інститутів та 

оптимізації державного регулювання економікою: деякі з них створили державні 

інституції, тоді як більшість – волонтери та неурядові організації. Серед них – 

портали e-data з використання публічних коштів; e-dem.in, що розміщає місцеві 

петиції; openbudget – відкритий бюджет, який відображає поточний стан 

бюджету України за його основними показниками; rozumnemisto – веб-сервіс, що 

пропонує інструменти для оптимізації процесів врядування та боротьби з 

корупцією тощо. Зазначимо, що всі вони посилюють роль і щільність 

горизонтальних мереж та сприяють ефективнішому використанню інституту 

горизонтального соціального капіталу для економічного розвитку. 

Проте не всі з вищезазначених інструментів повноцінно застосовують у 

національній економіці. Згідно з результатами українсько-швейцарської 

програми “Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади” в 

Україні до інструментів, які знайшли широке застосування, належать електронні 

запити, реєстрація петиції, подання скарг, система ProZorro, тоді як до тих, що 

мало використовують у національній господарській системі, – електронні чати, 

консультації, черги на адміністративні послуги, відкрите формування бюджету 

тощо [89]. Це свідчить про те, що державні інституції переважно не готові до 

таких змін, а тому часто чинять супротив таким перетворенням. Натомість 

приватний сектор навпаки – очікує на зміни державних інститутів. У 2016 р. 

українці були переконані, що онлайн-інструменти допоможуть отримати ширшу 

інформацію про діяльність державних інституцій, взаємодіяти з державними й 

комунальними службами, впливати на напрям економічної політики на 

національному й місцевому рівнях [89]. І хоча станом на кінець 2016 р. 86% 

українців не могли пояснити значення терміна “е-врядування” [89], проте вже в 

2017–2019 рр. суб’єкти господарювання позитивно оцінили поточний результат 

трансформації державних інститутів. Так, згідно з національним соціологічним 
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опитуванням 2019 р., 51% респондентів були задоволені якістю сервісних послуг 

державних інституцій, тоді як у 2015 р. такий показник склав 42%, у 2014 р. – 

30% [262]. Фахівці аналітичного центру ЄС програми SIGMA теж відзначили 

позитивні зрушення в системі надання державних послуг населенню, проте 

виявили відставання від запланованих термінів запровадження низки проєктів, 

спрямованих на підвищення ефективності сервісних функцій державних 

інституцій, що в підсумку дало їм підстави оцінити ефективність державного 

управління в Україні нижче середнього рівня [623].   

Для розкриття економічного потенціалу інституту соціального капіталу 

бізнес і державні інституції мають знаходити нові формати співпраці. 

Наприклад, у 2016 р. українська компанія Opendatabot [254] ініціювала 

підписання петиції до Уряду України щодо відкриття державних даних і 

допомогла (у тому числі за допомогою використання краудсорсингових 

інструментів) розробити відповідну цифрову платформу. Зокрема, тут 

агрегується інформація щодо підключення реєстрів перевізників, нерухомого 

майна, боржників, платників єдиного податку, результатів моніторингу усіх 

державних компаній тощо. Водночас окремі ідеї бізнесу були також враховані 

під час запуску ресурсу “Держава в смартфоні” [290]. Таким чином, за умови 

розвитку державно-приватного партнерства можуть бути створені ресурси, які 

пришвидшують відкриття державних даних, зменшують трансакційні витрати та 

сприяють розвитку бізнесу.   

Важливим кроком у налагодженні суспільного діалогу між бізнесом і 

державою стало впровадження застосунку “Дія. Бізнес”, який лише впродовж 

двох тижнів після старту роботи сервісу встановив понад 1 млн українців. До 

розробки такого сервісу долучилося близько 35 спеціалістів-волонтерів, що 

свідчить про те, що бізнес і громадський сектор зацікавлені в трансформації 

державного регулювання в напрямі забезпечення прозорості діяльності 

державних інституцій.  

Водночас представниками органів державної влади була оприлюднена 

національна концепція побудови екосистеми для бізнесу [245], що передбачає 
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“вирощування підприємців” через навчання основ підприємництва у школі, 

розвиток доступного консалтингу для мікро- та малого бізнесу, сервісів, що 

пов’язані з масштабуванням бізнесу, державно-приватного партнерства та 

активацію бізнес-асоціацій і спільнот тощо.  

Така концепція є позитивним сигналом для суб’єктів господарювання щодо 

можливостей розвитку підприємницької справи, проте для розбудови інституту 

відкритого вертикального соціального капіталу необхідна поетапна вчасна 

реалізація такого проєкту, що буде змінювати ставлення бізнесу до державних 

організацій. Наприклад, для цього щонайменше має бути змінений освітній 

компонент [293], оскільки вивчення економіки, фінансової грамотності й основ 

підприємницької справи наразі не передбачені в навчальних, освітніх планах 

шкіл і вищих навчальних закладів України. Крім того, останнім часом через 

зміну інституційної бази проведення конкурсів-захистів, олімпіад, турнірів з 

економіки істотно знизилася мотивація учнів до участі у них.  

Водночас ми переконані, що формування екосистеми розвитку малого та 

інноваційного бізнесу в Україні є сприятливим інституційним середовищем і для 

розбудови відкритого соціального капіталу [141, 146], у тому числі через 

вкорінення продуктивних соціальних норм і відмову від патерналізму тощо.   

Бізнесу також необхідне прозоре й справедливе оподаткування, яке має бути 

відносно стабільним та давати можливість підприємцям здійснювати 

довгострокове планування. Серед позитивних змін вважаємо появу можливості 

сплати податків, зборів через єдиний рахунок, проте він буде активований лише 

з січня 2021 р. [283]. За даними міжнародного Індексу легкості ведення бізнесу 

в 2020 р. Україна посіла 65 місце [452] і такий показник порівняно з попереднім 

роком дещо погіршився. Крім того, нині часто з’являються податкові ініціативи, 

нові контролюючі органи, що загалом наразі не сприяє формуванню довірчих 

відносин між державою та бізнесом.   

До важливих урядових рішень, які закладають підвалини для розвитку 

економічно ефективного інституту соціального капіталу, є прийняття Концепції 

реалізації державної політики у сфері сприяння розвитку соціально 
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відповідального бізнесу в Україні на період до 2030 року [192], проте вона 

потребує уточнень і чіткого плану дій щодо реалізації на практиці. 

Особливої державної уваги для активації економічного потенціалу 

інституту соціального капіталу потребує розвиток краудсорсингових 

інструментів [117]. Такий досвід не новий у міжнародній практиці. 2011 року у 

Великій Британії було створено соціальну мережу Jolitics [532], яка дозволяє 

суб’єктам господарювання лобіювати свої економічні інтереси в законотворчому 

процесі. У США такі функції виконує платформа PopVox. У Фінляндії 

економічні агенти мають можливість ініціювати зміни до законів за допомогою 

е-ресурсу OpenMinistry [570]. В Ісландії краудсорсинг був використаний для 

створення Конституції країни.  

Не менш важливе значення має створення сприятливих передумов для 

розвитку економічно ефективного інституту соціального капіталу, а відповідно 

економічна політика Уряду має бути спрямована на зменшення майнового 

розшарування, зниження рівнів об’єктивної й суб’єктивної бідності, безробіття 

[109, 114] тощо. 

Таким чином, ми переконані, що до стратегічних пріоритетів і напрямів 

державного регулювання розвитку економічно ефективного інституту 

соціального капіталу та посилення його позитивних економічних ефектів в 

Україні мають належати: підтримка сімей і сімейних цінностей в українському 

суспільстві, оскільки сім’я є джерелом та ресурсом інституту соціального 

капіталу (це обумовлює трансформацію закритого у відкритий горизонтальний 

капітал і має позитивні економічні наслідки); сприяння згуртування молоді 

(наприклад, за допомогою розвитку, а не згортання позашкільної освіти 

(зокрема, центрів учнівської молоді, технічної творчості, МАН, Пласт та ін.), 

розвитку громадських і політичних організацій) з метою перетворення 

соціального й політичного в економічний капітал; сприяння трансформації 

профспілкового руху відповідно до європейських стандартів (що сприятиме 

захисту прав працівників та гуманізації відносин між капіталом і найманою 

працею); розвиток місцевих громад та розширення їх форм економічної 
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активності внаслідок подальшого поглиблення децентралізаційних процесів (що 

обумовлює вищу ефективність розподілу ресурсів та їх використання на 

задоволення потреб, що є найбільш нагальними для місцевих мешканців) тощо; 

підвищення якості сервісних функцій держави за допомогою розвитку е-

урядування, відкриття даних, визначення КРІ для оцінки діяльності державних 

чиновників тощо; боротьба з корупцією через усунення посередництва в наданні 

публічних послуг (розвиток е-сервісів, державних цифрових платформ з 

використанням технології блокчейн та ін.) та розвитку малого й середнього 

бізнесу для укорінення продуктивних соціальних норм і цінностей; посилення 

комунікації державних інституцій з приватним сектором щодо пояснення 

алгоритму, моніторингу ходу реформ і важливих державних рішень в 

економічній політиці задля формування умов т. зв. “соціальної прийнятності” 

щодо реалізації реформ для того, щоб “заручитися” підтримкою суспільства у 

реформуванні, які сприяють економічному розвитку; стимулювання розвитку 

соціально відповідального бізнесу в національній економіці та імпакт-

інвестуванню через зниження бюрократичних перешкод й формування 

державно-приватного партнерства; розвиток освітнього компоненту задля 

формування економічної поведінки свідомого споживача, економічно та 

фінансово грамотного суб’єкта господарювання, що потребує включення 

економічних дисциплін в навчальні програми шкіл і вищих навчальних закладів, 

стимулювання участі учнів у написанні наукових робіт, турнірах юних 

економістів, олімпіадах тощо.  Важливим стратегічним пріоритетом має бути 

підтримка суспільного діалогу в суспільстві задля відновлення довіри та 

налагодження мережевої співпраці між державним сектором, місцевим 

самоврядуванням, бізнесом і громадянським суспільством.  

Врахування вищезазначених механізмів активізації економічної віддачі 

інституту соціального капіталу як ендогенного ресурсу національної економіки 

дозволяє забезпечити інклюзивний економічний розвиток на засадах 

консенсусно-інклюзивної моделі (додаток Ц), що ґрунтується на використанні 

соціального діалогу як основного інструменту узгодження інтересів різних груп 
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стейкхолдерів, досягненні оптимального балансу між економічною, соціальною 

й екологічною складовими розвитку та необхідності партнерства й реалізації 

відповідних заходів державними інституціями, місцевим самоврядуванням, 

бізнесом та громадськістю для забезпечення суспільного добробуту та 

процвітання економіки України. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 5 

 

1. 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. 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, закладів позашкільної освіти, 

адвокаційних громадських організацій та традиційних для української культури 

громадських рухів тощо.  

2. Одним із важливих суб’єктів, здатних генерувати економічно ефективний 

інститут соціального капіталу, є бізнес. 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 
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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. 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. 

3. 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. 

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 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. 

4. 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 
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соціального капіталів, розширення соціального діалогу та досягнення 

консенсусу з громадянським суспільством, бізнесом і місцевими 

територіальними громадами в ключових питаннях соціально-економічного 

розвитку. 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.  

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.   

Основні положення цього розділу викладені в публікаціях автора [128, 96, 

100, 101, 109, 114, 117, 139, 141, 146]. 

 

  



402 
 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та представлено авторське 

розв’язання наукової проблеми – визначення 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. 

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 
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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 

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 портфелю 

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 
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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 

потенціалу соціального капіталу в економічному кругообігу. Особливість 

деформації інституту соціального капіталу в національній економіці полягає у 

поширенні нетипових для західної культури соціальних норм непотизму, 
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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. 
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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 

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. 
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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, 

реєстраційного), що заклало підвалини для розбудови відкритого вертикального 

соціального капіталу та його взаємодії з горизонтальним соціальним капіталом.   
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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 
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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 

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. 
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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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Додаток А 

 

Рис. А.1. Рівні дослідження соціального капіталу 

Джерело: складено автором. 
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Рис. А.2. Структура соціального капіталу. 

Джерело: розроблено автором.  
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Додаток Б 

 

 

Рис. Б.1. Взаємозв’язок соціального капіталу та економічного розвитку 

Джерело: авторська розробка. 
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Додаток В 

Таблиця В.1 

Вимірювання соціального капіталу  

на індивідуальному та колективному рівнях 

Рівень 
Джерело 

інформації 

Структурний 

соціальний 

капітал 

Когнітивний соціальний 

капітал 

Мережі Довіра 
Соціальні 

норми 

Індиві-

дуаль-

ний 

Опитування 

 участь у 

добровільних 

організаціях 

 соціальні 

контакти 

конкретної 

особи 

 розподіл 

вільного часу 

 кількість 

дітей у сім’ї 

 довіра 

до інших 

людей 

 довіра 

до інститутів 

 

 

 норми 

взаємності 

 відчуття 

приналежності 

до спільноти 

 солідар-

ність 

 громадська 

активність 

Офіційні 

статистичні 

показники 

- - - 

Спостере-

ження 

 добровіль-

на участь у 

громадських 

заходах 

- - 

Експерименти 
- розподіл 

грошей 

- 

Колек-

тивний 
Опитування 

 агрегована 

участь в 

організаціях  

 агрегована 

участь у 

благодійності 

 характе-

ристика 

соціальних 

мереж 

 загаль-

на довіра до 

інших людей 

 інсти-

туційна 

довіра 

 соціальні 

норми 

взаємності 

 грома-

дянська 

активність 

 солідар-

ність 
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 соціальна 

мобільність та 

ізоляція 

Офіційні 

статистичні 

показники 

 організа-

ційна 

активність 

 волон-

терство 

 грома-

дянська участь 

кількість 

коопера-

тивів 

 електо-

ральна 

активність  

 рівень 

криміногенної 

ситуації 

 кількість 

неповних сімей 

Спостережен-

ня 

громадська 

активність 

- соціальна 

підтримка 

Експеримен-

ти 

- експеримент 

із втратою 

гаманця з 

грошима 

- 

Джерело: складено автором. 
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Таблиця В.2 

Інструменти вимірювання соціального капіталу 

Інструмент Автор/Організація Рік появи 

Active Citizen Composite Index European Commission 2000 

Position Generator Nan Lin 2004 

Resource Generator V. der Gaag 1999 

Social Capability Johnson 1998 

Social Capital Assessment Tool 

(SOCAT) 

World Bank 2002 

Social Capital Community 

Benchmark Survey 

Harvard Saguaro Seminar 2000 

Social Capital Impact Assessment 

(SCIA) 

Saguaro Seminar (Harvard) 2000 

Social Capital  Index – Onyx and 

Bullen 

Onyx and Bullen 1998 

Social Capital Indicators (SCI) United Nations: Siena Group 

for Social Statistics 

2005 

Social Isolation - UCLA University of California – 

Los Angeles 

1996 

The Prosperity Index Legatum Institute 2016 

World Values  Survey Knack and Keefer, Inglehart 1997 

Special Eurobarometer 223/Wave 

62.2 Social Capital 

Eurobarometr – European 

Commission 

2004 

European Values Study (EVS) European Values Study 

(EVS) 

late 1970s 

Better Life Index OECD 2003 

Social Progress Index SKOLL World Forum – 

MIT/Washington 

2013 

Джерело: складено автором.  
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Таблиця В.3 

Індикатори вимірювання субіндексу соціального капіталу в Індексі 

процвітання 

№ Індикатори Питання соціологічного 

опитування 

Джерело 

інформації 

1. Благодійність Чи займалися Ви 

благодійністю в останній 

місяць? 

Gallup World 

Poll 

2. Допомога в 

скрутний час 

Чи можете ви 

розраховувати на допомогу 

родичів чи друзів у скрутну 

хвилину? 

Gallup World 

Poll 

3.  Допомога 

незнайомим 

людям 

Чи Ви допомагали 

незнайомій людині, яка 

потребувала допомоги, в 

минулому місяці? 

Gallup World 

Poll 

4. Неформальна 

підтримка 

Чи Ваша родина надавала 

фінансову допомогу 

іншому домогосподарству 

в минулому році? 

Gallup World 

Poll 

5. Дружні відносини Чи задоволені Ви 

можливостями зустрічі з 

новими людьми та 

створення дружніх 

відносин? 

Gallup World 

Poll 

6. Повага Чи до Вас ставилися з 

повагою упродовж 

учорашнього дня? 

Gallup World 

Poll 

7. Довіра до місцевої 

поліції 

Чи довіряєте Ви місцевій 

поліції? 

Gallup World 

Poll 

8. Громадська думка Чи озвучували ви свою 

думку державному 

посадовцю впродовж 

останнього місяця? 

Gallup World 

Poll 

9. Волонтерство Чи ви добровільно 

займалися волонтерством у 

минулому місяці? 

Gallup World 

Poll 

10. Явка виборців* - IDEA 
* Явка виборців визначається не через соціологічне опитування, а даними про фактичну 

участь населення країни у виборах за останні сім років.  

 

Джерело: складено автором на основі даних [545].   
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Додаток Г  

 

Рис. Г.1. Динаміка зміни чисельності населення в 1950–2017 рр. та прогноз ООН 

до 2100 р. 

Джерело: складено за даними [657]. 
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Рис. Г.2. Динаміка народжуваності в розрахунку на одну жінку 

Джерело: складено за даними [657].  
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Рис. Г.3. Скорочення середнього класу на “кривій слона” 

Джерело: [558; 30, с. 3]. 
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Додаток Д 

Рис. Д.1. Диференціація українців на прошарки суспільства за власною оцінкою 

Джерело: [309, с. 38]. 

 

 

 

 

Рис. Д.2. Готовність брати на себе відповідальність у різних класів українського 

суспільства (середній бал) 

Джерело: [309, с. 38]. 
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Таблиця Д.1 

Структура середнього класу в Україні 

 

У
сі

 о
п

и
та

н
і 

В
и

щ
и

й
 к

л
ас

 

С
у
б

’є
к
ти

в
н

и
й

 

се
р
ед

н
ій

 к
л
ас

 

С
ер

ед
н

ій
 к

л
ас

 

П
ер

и
ф

ер
ія

 

се
р
ед

н
ь
о
го

 к
л
ас

у
 

Н
и

ж
ч
и

й
 к

л
ас

 

Підприємці* 4,9 18,4 7,5 10,8 6,2 1,2 

Управлінці вищої, 

середньої та нижчої 

ланки** 

3,7 9,1 

 

5,5 10,0 3,7 1,1 

Фахівці*** 18,3 19,0 23,6 35,7 18,6 12,3 

Люди вільних 

професій 

0,7 0 0,8 1,0 0,8 0,5 

Військовослужбовці, 

службовці СБУ, 

МВС  

0,7 2,0 1,1 1,2 1,1 0,1 

Кваліфіковані 

робітники 

16,5 15,4 17,2 15,1 18,0 14,2 

Некваліфіковані або 

сільськогоспо-

дарські робітники 

7,2 2,1 6,3 3,2 7,6 7,6 

Студенти та учні 4,2 9,1 5,6 4,8 5,9 1,3 

Домогосподарки 5,7 5,7 6,1 4,6 6,7 4,8 

Пенсіонери 28,0 13,3 18,2 8,7 22,1 44,6 

Непрацездатні (у т.ч. 

інваліди) 

0,8 1,1 0,4 0,3 0,4 1,5 

Ті, які не працюють 

та безробітні 

6,5 2,8 4,9 2,2 6,0 8,8 

Інше 2,5 2,0 2,5 2,3 2,6 1,9 

Не відповіли 0,2 0,0 0,3 0,1 0,3 0,2 

 

* До підприємців віднесені такі групи: власники великих, середніх і малих підприємств; ті, що 

займаються індивідуальною підприємницькою діяльністю; фермери.  

** До управлінців віднесені: керівники (менеджери) підприємств, установ; керівники 

(менеджери) підрозділів підприємств, установ; керівники нижньої ланки. 

*** До фахівців віднесені також службовці.  

 

Джерело: [309, с. 44–45]. 
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Таблиця Д.2  

Схильність українців до асоціації* 
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Н
и

ж
ч
и

й
 

к
л
ас

 

Представники 

однієї 

національності 

4,0 4,1 3,9 3,9 3,9 4,0 

Жителі одного 

регіону 

3,9 3,8 3,9 3,9 3,9 4,0 

Представники 

робітничого 

класу 

3,9 3,5 3,7 3,6 3,8 4,1 

Представники 

середнього класу 

3,6 4,1 4,0 4,2 4,0 2,9 

Представники 

нижчого класу 

3,4 3,1 3,2 3,0 3,2 4,0 

Представники 

вищого класу 

2,0 3,9 2,3 2,5 2,2 1,5 

*За п’ятибальною шкалою від 1 до 5, де “1” означає, що інтереси респондента та інтереси 

наведеної групи є абсолютно протилежними, а “5” - інтереси повністю збігаються.  

 

Джерело: [309, с. 41]. 
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Рис. Д.3. Регіональний розподіл середнього класу в Україні 

Джерело: [309, с. 41]. 
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Додаток  Е  

 

 

Рис. Е.1. Субіндекси соціального капіталу та якості економічного життя Індексу 

процвітання в 2018 р. 

Джерело: складено автором на основі [545].  
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Рис. Е.2. Взаємозв’язок між рівнями доходу та задоволеності життям 

Джерело: складено за даними [545].  

  



485 
 

Додаток Ж 

Таблиця Ж.1 

Динаміка зміни рівня молодіжного безробіття в 2008–2018 рр. 

Країна чи 

група країн 

2008 2016 2017 2018 

ЄС - 28 15,9 18,7 16,8 15,2 

Бельгія 18,0 20,1 19,3 15,8 

Болгарія 11,9 17,2 12,9 12,7 

Чехія 9,9 10,5 7,9 6,7 

Данія 8,0 12,0 11,0 9,3 

Німеччина 10,4 7,1 6,8 6,2 

Естонія 12,0 13,4 12,1 11,9 

Ірландія 13,5 16,8 14,4 13,8 

Греція 21,9 47,3 43,6 39,9 

Іспанія 24,5 44,4 38,6 34,3 

Франція 19,0 24,6 22,3 20,7 

Хорватія 23,6 31,8 27,2 23,8 

Італія 21,2 37,8 34,7 32,2 

Кіпр 9,0 29,1 24,7 20,2 

Латвія 13,6 17,3 17,0 12,2 

Литва 13,3 14,5 13,3 11,1 

Люксембург 17,3 19,1 15,5 13,5 

Угорщина 19,5 12,9 10,7 10,2 

Мальта 11,7 10,7 10,6 9,2 

Нідерланди 8,6 10,8 8,9 7,2 

Австрія 8,5 11,2 9,8 9,4 

Польща 17,2 17,7 14,8 11,7 

Португалія 21,6 28,2 23,8 20,3 

Румунія 17,6 20,6 18,3 16,2 

Словенія 10,4 15,2 11,2 8,8 

Словаччина 19,3 22,2 18,9 14,9 

Фінляндія 16,5 20,1 20,1 17,0 

Швеція 20,2 18,9 17,8 16,8 

Великобританія 15,0 13,0 12,1 11,3 

Ісландія 8,2 6,5 8,2 6,1 

Норвегія 8,0 11,3 10,7 9,7 

Туреччина 18,5 19,6 20,7 20,3 

Японія 7,3 5,1 4,7 3,7 

 

Джерело: складено за даними [644].  
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Додаток И 

 

 

Рис. И.1. Зміна в ціннісних системах мігрантів 

Джерело: [223]. 
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Рис. И.2. Міграційні настрої молоді в Україні та світі  

Джерело: складено автором на підставі [222].  
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Додаток К 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. К.1. Динаміка зміни інституційної довіри в світі 

Джерело: побудовано за даними [459].  

 

 

 

 

Рис. К.2. Динаміка зміни інституційної довіри в 2017–2018 рр. у світі 

Джерело: побудовано за даними [461].  
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Таблиця К.1 

Результати опитування WVS “На скільки ви повністю довіряєте 

різним групам людей?” в Україні , % 

Категорії 

людей 
Роки 

Повністю 

довіряють 

Частково 

довіряють 

Не дуже 

довіряють 

Взагалі не 

довіряють 

Сім’я 2006 75,8 20,4 1,3 0,6 

2011 91,9 6,8 1,5 0 

Сусіди 2006 16,1 51,9 19,3 5,4 

2011 23,1 54,8 17,9 4,3 

Люди, з 

якими 

особисто 

знайомі 

2006 16,4 63,0 12,2 2,8 

2011 18,3 67,2 12,9 1,5 

Люди, з 

якими 

уперше 

зустрілися 

2006 4,2 14,1 43,0 28,1 

2011 0,9 26,5 52,5 20,0 

Люди іншої 

релігії/віри 

2006 4,4 25,2 33,1 13,5 

2011 3,0 42,2 41,5 13,3 

Люди іншої 

національ-

ності 

2006 4,0 30,1 26,9 13,2 

2011 4,3 48,1 36,5 11,1 

Джерело: складено за даними [660]. 

Таблиця К.2  

Рівень довіри українців до державних і громадських інституцій у 

1996, 2006 і 2011 роках, % 

Організація 1996 2006 2011 

Церква 60,6 64,4 75,2 

Збройні сили 62,5 51,4 58,7 

Преса 40,9 44,2 53,1 

Телебачення 45,3 50,4 56,1 

Міліція 35,3 31,6 31,6 

Суди 41,1 29,3 25,2 

Уряд 40,5 23,6 25,4 

Політичні партії 17,2 15,1 22 

Парламент  33,9 17,5 20,4 

Державні установи 36,4 42,4 44,4 

Гуманітарні і доброчинні 

організації 
-  41,9 56,8 

Джерело: складено за даними [660]. 
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Рис. К.3. Динаміка інституційної довіри до Президента України в 1994–2017 рр.  

Джерело: за даними [354; 385]. 
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Таблиця К.3 

 

Довіра до соціальних інституцій, % опитаних 

Соціальні 

інституції 
Довіряю Не  довіряю 

Баланс довіри-

недовіри 

Волонтери 57,6 13,5 44,1 

Церква 58,8 18,4 40,4 

Громадські 

організації 
34,5 21 13,5 

Збройні сили 

України 
45,3 32,9 12,4 

Переселенці 24 25 -1 

Українські ЗМІ 32,3 38,9 -6,6 

Патрульна поліція 20,7 35,1 -14,4 

Національна 

поліція 
14,9 46,1 -31,2 

СБУ 16,3 49,7 -33,4 

Президент 

України 
16,8 64,9 -48,1 

Опозиція 8,7 65 -56,3 

Уряд України 8,7 75 -66,3 

Верховна Рада 

України 
6,2 78,6 -72,4 

Російські ЗМІ 4 77,6 -73,6 

 

Джерело: [85].  
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Додаток Л 

Таблиця Л.1 

Участь українців у громадських організаціях, % 

 1996 2006 2011 
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А
к
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в
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у

ч
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н
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к
 

Релігійні 

організації 
91,0 7,0 2,0 82,4 11,2 5,5 88,1 7,6 4,3 

Спортивні 

або 

пов’язані з 

дозвіллям 

95,5 2,8 1,7 89,2 6,1 4,2 92,6 3,7 3,7 

Організації, 

пов’язані з 

мистецтвом

освітою 

94,9 3,3 1,7 91,3 3,8 4,0 95,6 2,8 1,6 

Профспілки 66,7 30,2 3,1 80,3 14,7 4,3 85,5 11,8 2,7 

Політичні 

партії 
98,4 0,9 0,6 92,9 4,3 2,1 95,4 3,5 1,2 

Екологічні 

організації 
98,5 0,9 0,6 95,3 3,0 1,0 98,7 1,1 0,3 

Професійні 

об’єднання 
97,4 1,8 0,9 93,6 3,7 2,1 96,8 2,5 0,7 

Гуманітарні 

або 

доброчинні

організації 

98,5 1,0 0,5 94,5 3,0 1,9 97,2 2,0 0,8 

Групи 

самодопо-

моги і 

взаємної 

допомоги 

- - - - - - 97,9 1,3 0,8 

Інші 

організації 
99,3 0,5 0,2 - - - 97,0 2,1 0,8 

Джерело: складено за даними [660]. 
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Рис. Л.1. Основні напрями волонтерської діяльності в Україні в 2014–2015 рр. 

Джерело: [38].  
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Рис. Л.2. Величина пожертв українців у 2014 р.  

Джерело: складено за даними [38]. 

Рис. Л.3. Напрями соціальної допомоги українців у 2014–2015 рр.  

Джерело: складено за даними [38]. 
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Додаток М 

Таблиця М.1 

Індекс сприйняття корупції в 2012–2018 рр.  

Рейтинг 

країн у  

2018р. 

Країна 
2018, 

бали 

2017, 

бали 

2016, 

бали 

2015, 

бали 

2014, 

бали 

2013, 

бали 

2012, 

бали 

18 Естонія  73 71 70 70 69 68 64 

38 Литва 59 59 59 59 58 57 54 

41 Грузія 58 56 57 52 52 49 52 

41 Латвія 58 58 57 56 55 53 49 

70 Білорусь 44 44 40 32 31 29 31 

105 Вірменія 35 35 33 35 37 36 34 

117 Молдова 33 31 30 33 35 35 36 

120 Україна 32 30 29 27 26 25 26 

124 Казахстан 31 31 29 28 29 26 28 

132 Киргиз-

стан 
29 29 28 28 27 25 28 

138 Російська 

Федерація 
28 29 29 29 27 28 28 

152 Азербай-

джан 
25 31 30 29 29 28 27 

152 Таджики-

стан 
25 21 25 26 23 22 22 

158 Узбекис-

тан 
23 22 21 19 18 17 17 

161 Туркме-

ністан 
161 20 19 22 18 17 17 

Джерело: складено автором за даними [257].   
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Таблиця М.2 

 

Суспільна готовність давати хабара в країнах Східної Європи  

(за субіндексом “Нерегулярні платежі та хабарництво”  

Індексу глобальної конкурентоспроможності в 2017–2018 рр.) 

Рейтинг 

країни 

Країна Бали Рейтинг 

країни 

Країна Бали 

16 Естонія 6,1 69 Албанія 3,9 

36 Словенія 4,9 71 Сербія 3,9 

37 Литва 4,9 76 Російська 

Федерація 

3,8 

40 Польща  4,8 77 Хорватія 3,8 

46 Чеська 

Республіка  

4,7 79 Словаччина 3,7 

54 Латвія 4,3 87 Болгарія 3,5 

59 Угорщина 4,2 90 Боснія і 

Герцеговина 

3,4 

65 Греція 4,0 106 Україна 3,2 

66 Румунія 4,0 111 Молдова 3,1 

67 Чорногорія 4,0 

 

Джерело: складено за даними [529].  
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Таблиця М.3  

Частка респондентів, які платили хабарі державним чиновникам  

(за даними Глобального барометру корупції 2017 р.) 

Частка 

респондентів, 

% 

Країни 

‹ 5 Австралія, Бельгія, Ботсвана, Великобританія, Гонконг, 

Іспанія, Йорданія, Кабо-Верде, Кіпр, Маврикій, Нідерланди, 

Німеччина, Південна Корея, Португалія, Словенія, Франція, 

Швеція, Японія 

5 – 9,9 Грузія, Естонія, Італія, Лесото, Намібія, ПАР, Польща, 

Сенегал, Тайвань, Тринідад і Тобаго, Туніс, Чеська 

Республіка, Швейцарія 

10 – 14,9  Алжир, Бразилія, Бурунді, Буркіна-Фасо, Греція, Косово, 

Македонія, Малаві, Нігерія, Палестина, Словаччина, 

Хорватія 

15 – 19,9 Аргентина, Болгарія, Замбія, Латвія, Мадагаскар, 

Туреччина, Чорногорія, Шрі-Ланка, Узбекистан 

20 – 29,9 Білорусь, Болівія, Боснія і Герцеговина, Вірменія, 

Гватемала, Еквадор, Зімбабве, Казахстан, Китай, Коста-

Ріка, Литва, Ліван, Малайзія, Парагвай, Румунія, Сербія, 

Танзанія, Того, Угорщина, Уругвай, Чилі, Ямайка 

30 – 39,9 Азербайджан, Албанія, Венесуела, Габон, Гана, Гвінея, 

Гондурас, Індонезія, Кенія, Киргизстан, Колумбія, Кот-

д’Івуар, Мозамбік, Нікарагуа, Панама, Перу, Росія, 

Сальвадор,  Україна, Уганда 

40-49,9 Домініканська Республіка, Єгипет, Камерун, Камбоджа, 

Молдова, Марокко, Нігерія, Пакистан, Сьєрра-Леоне, 

Судан, Таджикистан, Тайланд 

50 – 74,9 Індія, Лівія, Мексика, В’єтнам 

≥ 75 Ємен 

 

Джерело: складено за даними  [492].  
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Рис. М.1. Рівень корупції в діяльності державних інститутів у світі  

Джерело: [493].  

Рис. М. 2. Значення корупції в українському суспільстві. 

Джерело: [331].  
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 Додаток Н 

Рис. Н.1. Питома вага населення по регіонах України, яке використовує мобільні 

пристрої та стаціонарні комп’ютери для виходу в Інтернет 

Джерело: [592]. 
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Таблиця Н.1 

 

Цілі використання економічними агентами Інтернету в Україні 

 

Ціль 2010 2012 2014 2016 

Знайомлюся з новинами, поточною інформацією 45,9 46,4 57,2 59,7 

Шукаю інформацію для навчання/підвищення 

кваліфікації 

37,6 29,6 24,6 29,1 

Просто блукаю в мережі 26,8 25,8 25,6 23,8 

Спілкуюсь у чатах, ICQ, соціальних мережах 34,1 41,4 44,9 45,8 

Беру участь у форумах, конференціях 7,3 6,9 6,1 9,3 

Користуюся електронною поштою 44,3 39,7 39,3 44,4 

Шукаю інформацію, потрібну для виконання 

службових обов’язків  

33,3 27,0 29,0 31,0 

Знаходжу й читаю/переписую у свою електронну 

бібліотекухудожні книги 

10,7 9,3 7,9 11,1 

Шукаю інформацію на теми, які мене цікавлять 

(кулінарія, автомобілі, садівництво, спорт, 

живопис тощо) 

42,0 41,1 44,5 46,4 

Шукаю інформацію про вакансії, можливості 

працевлаштування 

24,8 20,1 19,8 20,9 

Граю в комп’ютерні ігри он-лайн 6,2 4,7 5,0 7,2 

Шукаю однодумців, партнерів для реалізації 

нових ідей, проектів, ініціатив 

6,2 4,7 5,0 7,2 

Спілкуюся за допомогою спеціальних програм 

(Скайп, Сіпнет тощо) 

15,1 28,3 30,4 35,2 

Шукаю інформацію про товари/послуги 26,1 27,0 27,0 34,5 

Здійснюю покупки он-лайн 6,2 13,9 16,4 25,4 

Підробляю (створюю сайти на замовлення, 

поширюю рекламу тощо) 

3,0 2,0 2,0 3,6 

Відвідую сайти державних, громадських структур 

тощо 

12,1 10,4 8,1 9,1 

Інше 1,9 5,9 2,0 0,5 

*Відсотки від тих, хто використовує Інтернет. Можна було обирати кілька 

варіантів відповідей водночас 

 

Джерело: [592]. 
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Додаток П  

 

Рис. П.1. Частки населення, яке готове відкривати доступ до власних активів та 

використовувати активи інших суб’єктів господарювання 

Джерело: [624]. 
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Рис. П.2. Рівень участі європейського населення в шерінговій економіці  

Джерело: складено за даними [626].  
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Рис. П.3. Ключові мотиви користування шерінговими підприємствами  

Джерело: складено за даними [626]. 
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Додаток Р 

Таблиця Р.1 

Визначення економічної сутності краудсорсингу 

Автор Визначення 

Satzger 

(2013) 

нова парадигма виконання завдань у веб-середовищі за 

допомогою використання людських ресурсів… дозволяє 

людям виконати процесні завдання, які важко реалізувати 

через програмне забезпечення  

Sutherlin (2013) технологічне поєднання людей і програмного забезпечення 

Ambati 

(2012) 

це процес виконання завдання великою кількістю 

користувачів в Інтернеті 

Sprugnoli 

(2013) 

процес сегментації складного завдання на менші робочі 

модулі, які розподіляють серед великої кількості 

працівників, які не є експертами, через Інтернет 

Pedersen  

(2013) 

“модель співпраці, що підтримується веб-орієнтованими 

користувачами для вирішення індивідуальних, 

організаційних і соціальних проблем з використанням 

динамічно сформованого натовпу людей, які реагують на 

відкритий конкурс” 

Wu (2014) процес, який передбачає аутсорсинг завдань до спільноти, 

що, як правило, є дешевшим від використання праці 

найманих фахівців 

Parvanta 

(2013) 

підхід до вирішення проблем, який використовує знання, 

енергію та творчість глобальної онлайн-спільноти 

Raford (2014) великі системи колективного інтелекту 

King 

(2013) 

колективні зусилля 

Stol and 

Fitzgerald 

(2014) 

можна розглядати як метод розподілу роботи на велику 

кількість працівників як усередині, так і зовні організації 
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Таблиця Р.2  

Види та моделі краудфандингу (за Світовим банком) 

Види Модель Характеристика 

Пожертвування 

Donation-based 

це філантропічна модель, яка не 

передбачає грошової компенсації за 

надання допомоги 

Reward-based 

базується на отриманні певної 

вигоди, наприклад, попереднього 

продажу товару чи отримання 

подарунку 

Інвестування 

Equity-based 

краудфандери стають рівно-

правними співвласниками проєкту 

та беруть участь у розподілі 

прибутку 

Lending-based 

це боргова позика, як правило, під 

фіксовану процентну ставку, яка 

має чіткий графік повернення 

Royalty-based 

інвестори отримують роялті, які 

виплачують за поточне 

користування їхніми активами  

 

Джерело: [439].  
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Таблиця Р.3 

Найуспішніші проєкти Kickstarter 

Позиція 

у 

рейтин-

гу 

 

Назва проєкту 

Загальна 

сума 

зібраних 

коштів,  

дол. США 

Кількість 

інвесторів 

Дата 

закриття 

проєкту 

1 Pebble Time – Awesome 

Smartwatch, No Compromises 

20 338986 78,471 27.03.2015 

2 Coolest Cooler: 21st Century 

Cooler that's Actually Cooler 

13 285226 62,642 30.08.2014 

3 Pebble 2, Time 2 + All-New 

Pebble Core 

12 779843 66,673 30.06.2016 

4 Kingdom Death: Monster 1.5 12 393139 19,264 07.01.2017 

5 Travel Tripod by Peak Design 12 143 435 27 168 15.10.2019 

6 Critical Role: The Legend of 

Vox Machina Animated 

Special 

11 385 449 88 887 10.10.2019 

7 Pebble: E-Paper Watch for 

iPhone and Android 

10 266845 68,929 18.05.2012 

8 The World's Best Travel Jacket 

with 15 Features| BAUBAX 

9 192055 44,949 03.09.2015 

9 Exploding Kittens 8 782 571 219,382 20.02.2015 

10 OUYA: A New Kind of Video 

Game Consol 

8 596474 63,416 09.08.2012 

 

Джерело: складено за даними [603].  
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Додаток С 

 

Рис. С.1. Частка сімейного бізнесу у підприємництві країн ЄС 

Джерело: [473].   
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Додаток Т 

Таблиця Т.1 

Найбільш поширені моделі соціального капіталу в національних 

інноваційних системах європейських країн з малою економікою 

Модель Країни Ознаки 

Північно-

європейська 

Данія,  

Норвегія,  

Фінляндія,  

Швеція ін. 

високий рівень соціального капіталу та 

інноваційного розвитку; тісна співпраця 

між органами державного управління та 

всіма учасниками інноваційного розвитку; 

сильні органи місцевого самоуправління й 

центральна влада; низькі показники 

корупції, висока соціальна довіра, 

згуртованість населення, наявність 

компромісу населення щодо основних 

питань соціально-економічного розвитку; 

широка й загальнодоступна програма 

соціального захисту; соціальний капітал в 

НІС акумулюється як на мезо-, так і 

макрорівнях 

Західно-

європейська 

Австрія, 

Бельгія, 

Швейцарія та 

ін. 

високий чи вище середнього рівень 

соціального капіталу та інноваційного 

розвитку; регіональна спрямованість 

інноваційного розвитку; сприятливе 

інноваційне та інвестиційне середовище на 

рівні регіонів; активна співпраця між 

органами державного управління й 

основними учасниками інноваційного 

розвитку; соціальний капітал в НІС 

накопичується і застосовується переважно 

на мезорівні 

Центрально- та 

Східно-

європейська 

Білорусь, 

Словенія, 

Угорщина, 

Україна та ін. 

середній або нижче середнього рівні 

соціального капіталу та інноваційного 

розвитку; значна частка антисоціального 

капіталу, низький рівень інституційної 

довіри до державних інститутів; 

переважання закритого соціального 

капіталу, слабке використання 

вертикального механізму впливу 

соціального капіталу на інноваційний 

розвиток; недостатньо інтенсивна співпраця 

між науковими, освітніми закладами й 

підприємствами; недостатній зв’язок між 

наявним людським потенціалом й 

інноваційною діяльністю 

Джерело: [153]. 
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Додаток У 

Рис. У.1. Вплив волонтерства на рівень щастя і задоволення життям 

Джерело: [655].  
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 Додаток Ф 

Таблиця Ф.1 

Коефіцієнти лінійної регресії Бета, що характеризують вплив 

інституційних складових соціального капіталу на економічний і 

політичний розвиток 
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Соціальні 

норми 

- - -

.0.31 

0,87 - - 0,45 0,136 .091 .072 .086 

Членство в 

асоціаціях 

.071 0.63 .056 .099 .037 .030 -

.125 

0,69 -

.112 

-

1.47 

-

.066 

Генералізована 

довіра 

0.56 0.88 .069 .062 .053 .047 - - 0.93 -

.069 

-

.057 

Неформальна 

міжособистісна 

довіра 

.058 .044 - - -

0.34 

- - 0.98 -

1.37 

-

0.60 

- 

Формальна 

міжособистісна 

довіра 

.105 -

0.57 

.099 - - - .076 - .127 1.81 .115 

Довіра до 

соціальних і 

політичних 

інститутів 

.181 .184 .114 .183 .402 .421 -

1.75 

.067 - -

1.70 

-

2.14 

Довіра 

організаціям 

0.46 0.40 .066 - - -

.116 

.115 .057 -

.122 

-

0.68 

0.46 

R (дисперсія) .069 .067 .044 .064 .159 -

.133 

0.38 .049 .114 .114 .060 

Джерело: [369, с. 35].  
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Додаток Х 

Таблиця Х.1 

Показники реалізації Концепції реалізації державної політики у сфері 

сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні на період 

до 2030 р. 

Показник Одиниця 

виміру 

2015 р. 2025 р. 2030 р. 

Співвідношення середньої заробітної 

плати жінок і чоловіків  

відсотки 74,9 83 85 

Співвідношення середньомісячної 

заробітної плати десятої та першої 

децильних груп працівників  

рази 31,2 18 15 

Темпи номінального росту 

середньомісячної заробітної плати 

відсотки 100 понад 

500 

понад 

850 

Частка об’єктів громадського та 

цивільного призначення, благоустрою, 

транспортної інфраструктури, 

дорожнього сервісу, облаштованих з 

урахуванням потреб осіб з інвалідністю 

відсотки 0–15 70 90 

Частка транспортних засобів загального 

користування, пристосованих для 

користування особами з інвалідністю з 

вадами зору, слуху та з ураженнями 

опорно-рухового апарату 

відсотки 0–15 70 90 

Частка веб-сайтів, доступних для осіб з 

порушенням зору та слуху 

відсотки 0–15 70 90 

Частка телевізійного ефірного часу, 

адаптованого для сприйняття особами з 

порушенням слуху субтитрами та/або 

перекладом на жестову мову 

відсотки 0–15 65 80 

Частка роботодавців, які забезпечили 

належне виконання статей 19 і 20 Закону 

України “Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в 

Україні” 

відсотки 75 90 100 

Кількість осіб, потерпілих від нещасних 

випадків на виробництві, які призвели до 

втрати працездатності на один робочий 

день чи більше 

відсотків до 

рівня 2015 року 

100 60 50 

Кількість осіб, що загинули внаслідок 

нещасних випадків на виробництві 

відсотків до 

рівня 2015 року 

100 50 45 

Частка працівників, зайнятих на роботах 

із шкідливими умовами праці, у 

загальнообліковій кількості штатних 

працівників 

відсотки 26 17 12 

 

 



512 
 

Продовження табл. Х.1 

Частка скидів забруднених (забруднених 

без очищення та недостатньо очищених) 

стічних вод у водні об’єкти в загальному 

обсязі скидів 

відсотки 15,7 10 5 

Індекс прозорості суб’єкта 

господарської діяльності 

відсотки 19,3 45 60 

Приріст прямих іноземних інвестицій в 

економіку України 

млрд дол. США 3 16 17,5 

Джерело: [192]. 
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Додаток Ц 

Консенсусно-інклюзивна модель економічного розвитку 

Ціль інклюзивний економічний розвиток  

Принципи інклюзія в економічний кругообіг раніше незадіяних ресурсів 

(людських, фінансових, інформаційних та ін.) 

створення рівного доступу до ринкових можливостей 

справедливий розподіл доходів 

широке залучення громадян до процесу ухвалення рішень 

узгодження за допомогою соціального діалогу позицій усіх 

суспільних гравців 

Ключовий 

ресурс 

соціальний капітал 

Рівні  загальнонаціональний, регіональний, організації 

Суб’єкти  громадянське суспільство, бізнес, місцеве самоврядування, 

державні інституції 

Заходи а) для органів державної влади: 

розвиток 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  

поглиблення децентралізаційних процесів 

підтримка соціального підприємництва та громадських рухів 

б) місцевого самоврядування: 

розвиток смарт-громад 

поширення краудсорсингових інструментів таких як: громадський 

бюджет, е-петиції, громадські консультації 

створення сприятливої екосистеми для розвитку громадських 

організацій, соціально відповідального підприємництва, імпакт-

інвестування  

формування відкритого громадського простору 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 (зокрема, через розвиток 

професійних мереж, закладів позашкільної освіти, громадських 

організацій, традиційних для української культури громадських 

рухів тощо) 

активна участь в адвокації та медіації суспільних інтересів 
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