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Анотація — Проведений аналіз поняття 

соціального капіталу, за результатами те-

оретичний досліджень узагальнені мето-

дичні підходи до оцінювання соціального 

капіталу суб’єктів підприємництва та ро-

зкрита їх сутність.  
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Існує багато технологій управління підп-
риємством, що націлені на збільшення при-
бутку, продуктивності праці, зміцнення кон-
курентних переваг підприємства. Економічна 
ситуація в країні все частіше спонукає підп-
риємців приділяти увагу нетрадиційним еко-
номічним явищам та методам управління 
ними. Тому дедалі частіше, у науковій літе-
ратурі, зустрічаємо роботи присвячені соціа-
льному капіталу та можливим засобам впли-
ву на його збільшення. Все це неможливо без 
якісної оцінки соціального капіталу підпри-
ємства. 

Дослідженням соціального капіталу за-
ймається багато українських вчених серед 
яких О. Грішнова, Н. Полив’яна, М. Дороні-
на, Є. Драгомірова., А. Нечепуренко. Хоча в 
Україні впровадження категорії «соціальний 
капітал» у науковий обіг тільки започаткову-
ється, проте ще у 1916 р. автор теорії соціа-
льно-економічних криз, український еконо-
міст М. Туган-Барановський зазначав, що 
конкуренція і кооперація є двома основними 
взаємодоповнювальними процесами ринко-
вої економіки і тісно пов’язані з теорією роз-
витку соціального капіталу суспільства [9].  

Визначення соціального капіталу кожним 
автором трактується по-різному. Так, 
А. Багнюк  визначає соціальний капітал як 
«капітал соціального спілкування, капітал 
людських взаємин через обмін квантами іс-

тини, добра, краси, справедливості, закону, 
віри, правди» [1, с. 44]. Найдьонова Л. А. 
вважає, що соціальний капітал – це колекти-
вний ресурс, який складається із громадської 
участі, мережі зв’язків, норм взаємності, а 
також різноманітних організацій, які встано-
влюють довіру між громадянами та сприя-
ють забезпеченню [8]. О. Грішнова та 
Н. Полив’яна визначають соціальний капітал 
як нематеріальний актив, що створюється 
через систему соціальних взаємовідносин на 
внутрішньоорганізаційному, міжорганізацій-
ному та організаційно-інституціональному 
рівнях [4]. Болотова В. О. під соціальним ка-
піталом розуміє властивість соціальної взає-
модії, що починає закладатися ще в сім’ї і 
характеризується якістю соціальних зв’язків, 
які будує суб’єкт [2]. Узагальнюючи наукові 
підходи до визначення сутності соціального 
капіталу, Дороніна М. С. робить висновок, 
що «він існує тільки у взаєминах індиві-
дів» [6] 

Разом із теорією соціального капіталу ро-
звивалась методологія його вимірювання. 
Однак, незважаючи на той факт, що багато 
аспектів соціального капіталу розглядалися і 
розглядаються багатьма вченими [1; 2; 3; 4; 
5; 6; 9], методичне забезпечення його дослі-
дження ще не сформувалося як несуперечли-
ва система знань: «кількісні дослідження 
цього феномена «потерпають» від недоско-
налості методології та якості даних» [3]. Слід 
зауважити, що, як відзначали у своїх працях 
Д. Нараян і М. Вулкок, точність оцінювання 
соціального капіталу поки що невелика. 
Прості способи вимірювання комплексних 
взаємозв’язків небезпечні тим, що на їх ос-
нові можуть формуватися передчасні висно-
вки, а погано визначені об’єкти і межі аналі-
зу наражають на небезпеку саму сутність до-
сліджень. 

Достатньо тривалий період часу соціаль-

ний капітал вимірювали на основі вторинних 

показників, що знижувало достовірність і 
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точність оцінювання. Серед них слід відзна-

чити два підходи. За першим у якості показ-

ників використовувалися ті, що відображали 

результати впливу соціального капіталу на 

різні сторони життя людей, пов’язані зі скла-

довими цієї форми капіталу (мережами, до-

вірою і т. ін.). Це, наприклад, запропоновані 

Р. Патнемом показники виконання громадсь-

ких обов’язків у контексті соціальних мереж. 

Відповідно до другого підходу показники 

соціального капіталу відображають резуль-

тат його впливу, наприклад, на темпи зрос-

тання економіки безвідносно до складових 

цього капіталу.  

Відсутність єдиної визнаної методики кі-

лькісного оцінювання соціального капіталу 

дає змогу сучасним дослідникам продовжу-

вати шукати засоби його вимірювання. 

Соціальний капітал суб’єкта господа-

рювання – це явище, яке існує як в економі-

чному просторі (системі відтворення матері-

ального та фінансового капіталу), так і в со-

ціальному просторі (системі відносин і взає-

модій членів колективу підприємства). Якщо 

в першій системі координат його виміряти 

неможливо, то стосовно другої системи ко-

ординат існують напрацьовані соціологією 

способи вимірювання [1; 2; 8]. Саме їх доці-

льно використовувати для оцінювання соці-

ального капіталу. 

За методичним підходом Дороніної М. С. і 

Нечепуренко А. І. [6], у процесі створення 

механізму вимірювання нематеріальних 

об’єктів за технологіями соціології необхідно 

на першому етапі сформулювати гіпотези, 

потім – виконати структурну та факторну 

операціоналізацію явищ і процесів, що дос-

ліджуються. Структурна операціоналізація 

дозволяє визначити конкретні форми та 

структуру об’єкта, факторна слугує для ви-

явлення факторів, які впливають на його 

складові частини.  

Головне завдання операціоналізації – за-

безпечити перехід до конкретних проявів 

предмета аналізу (індикаторів), доступних 

для такого сприйняття їх експертами, яке дає 

змогу дати їм кількісну оцінку. Аналіз та си-

нтез таких оцінок створює основу для пере-

вірки вихідних гіпотез, сформульованих на 

першому етапі операціоналізації. 

Узагальнення методичних підходів до 

оцінювання соціального капіталу мікрорівня 

наведене в табл. 1. 

Таблиця 1.  

Узагальнення методичних підходів до 

оцінювання соціального капіталу 

Автор ме-

тодики 

вимірю-

вання соці-

ального 

капіталу 

Сфера, 

що вимі-

рюється 

Формула розра-

хунку/ методич-

ний підхід 

Коментар 

Ф. Фуку-

яма [11, 

с. 13] 

окрема 

компанія 
ab PPSC 

, 

де bP  – ринкова 

вартість компанії 

до поглинання; 

aP  – ринкова 

вартість компанії 

після поглинан-

ня 

Визна-

чення 

різниці в 

ринковій 

оцінці 

компанії 

до та піс-

ля пог-

линання 

М. Фаф-

чампс  

і Б. Мін-

тен [10, 

с. 15] 

фірма-

трейдер 
( , , , , )Q L K H S C  , 

де Q – випуск; L 

– робоча сила; 

K  – фізичний 

капітал; H  – 

людський капі-

тал; S  – соціа-

льний капітал; 

С  – різні канали 

(скорочення не-

досконалої інфо-

рмації та витрат 

на пошуки, замі-

на ринкових ін-

ституцій) 

Економе-

тричний 

метод 

вимірю-

вання 

соціаль-

ного капі-

талу фірм-

трейдерів 

на основі 

виробни-

чої функ-

ції  

 

Д’яченко 

Ю. Ю.[5] 

промис-

лове  

підпри-

ємство 
nnmt

nn

HCCcT

HCCSC





, 

де Cn – витрати на 

створення та під-

тримання еконо-

мічної мережі; 

HCn – інвестиції в 

екстеріоризова-

ний мережевий 

людський капітал; 

T – витрати часу 

на створення та 

підтримання ме-

режі; ct – вартість 

часу; Cnm – мате-

ріальні витрати на 

створення та під-

тримання мережі 

Визнача-

ється як 

сума ви-

трат на 

створен-

ня та під-

тримання 

еко-

номічної 

мережі й 

інвести-

цій в екс-

теріори-

зований 

мереже-

вий люд-

ський 

капітал  
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Кузьмін 

А. І. 

[7] 

підпри-

ємство 

Індикатор соціа-

льного капіталу 

SocC = SPO + 

SocNet + KCO, 

де SPO – соціа-

льний потенціал 

органіації; 

SocNet – вартість 

соціальної ме-

режі; KCO – ког-

нітивний капітал 

організації 

Викорис-

товується 

методо-

логія ін-

телектуа-

льного 

коефіціє-

нта дода-

ної вар-

тості 

 

Таким чином, соціальний капітал, як і 

будь-які інші форми капіталу, піддається кі-

лькісному вимірюванню. Проведений аналіз 

методичних підходів до оцінювання соціа-

льного капіталу дозволяє відзначити їх мно-

жинність та неусталеність. 

Вимірювання соціального капіталу 

відрізняється підходами до вирішення цієї 

проблеми відносно рівня регулювання, 

об’єкта вимірювання (цілісного об’єкта чи 

його складових), а також методами вимірю-

вання. Стосовно практичної придатності 

проаналізованих методів, то в конкретних 

умовах потрібне всебічне дослідження, до-

ведення методичних підходів до конкретної 

методики оцінювання з урахуванням націо-

нальної, регіональної специфіки та специфі-

ки суб’єкта господарювання. 

Але всі ці підходи не враховують двої-

стості природи соціального капіталу: з одного 

боку, це певний ресурс, а з другого – результат 

бізнес-процесів, що здатен самозростати. То-

му для методичної стрункості необхідно роз-

різняти рівень сформованості соціального ка-

піталу та рівень ефективності використання. 

Для стратегічного управління соціальним ка-

піталом і ефективного його використання та-

кож необхідно мати достовірну комплексну 

оцінку обсягу і динаміки не тільки його як ці-

лісної системи, але і  його складових. Пошук 

підходів до вимірювання соціального капіталу 

актуалізувався останнім часом завданнями 

вдосконалення теорії соціального капіталу, 

розвитком практики інвестування в соціальну 

сферу, посиленням діяльності місцевих гро-

мад щодо формування соціального капіталу на 

що і повинен бути націлений подальший роз-

виток. 
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