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Статтю присвячено вирішенню методологічних проблем формування показників вимірювання соціаль-
ного капіталу (СК) на мезорівні національної економіки (НЕ). Досліджено сутність поняття «соціальний 
капітал», його функції, структуру елементів на різних інституційних рівнях НЕ, логічну послідовність 
формування впливу на розмір трансакційних витрат. Наведено приклади розрахунку індикаторів СК на 
рівні підприємства, розглянуто можливості перенесення досвіду на регіональний рівень досліджень, сфор-
мулювало конкретні пропозиції.

Ключові слова: соціальний капітал, мезоекономічний рівень національної економіки, трансакційні ви-
трати, соціальні мережі, методологія вимірювання.

Статья посвящена решению методологических проблем формирования показателей измерения со-
циального капитала (СК) на мезоуровне национальной экономики (НЭ). Исследованы сущность понятия 
«социальный капитал», его функции, структура элементов на различных институциональных уровнях НЭ, 
логическая последовательность формирования влияния на размер трансакционных издержек. Приведены 
примеры расчета индикаторов СК на уровне предприятия, рассмотрены возможности переноса опыта 
на региональный уровень исследований, сформулированы конкретные предложения.

Ключевые слова: социальный капитал, мезоэкономический уровень национальной экономики, 
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The article is devoted to the solution of methodological problems of formation of social capital’ measurement 
indicators at the mesolevel of the national economy. The essence of social capital concept, its functions, the structure 
of elements at various institutional levels of the national economy, sequence of influence of transaction costs’ size 
is investigated. Examples of calculation of social capital indicators at the enterprise level are given, possibilities of 
transferring experience to the regional level of research are considered, specific proposals are formulated.
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measurement methodology.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. секторальна структура 
національної економіки (не) в умовах функці-
онування постіндустріального технологічного 
устрою системи господарювання передбачає 
необхідність вивчення сукупного впливу на 
рівень кінцевого споживання ввП реального та 
трансакційного секторів. Функціональним при-
значенням останнього є сприяння інтенсивній 
взаємодії економічних суб’єктів у процесі зміни 
форм власності на шляху просування продукції/
послуг до кінцевого споживача (рис. 1).

соціальний капітал (ск) не – сукупність 
структурованих соціально-економічних відно-
син, реалізація яких здійснюється через сис-
тему мережевих зв’язків, дотримання котрих 
приносить вигоду суб’єктам відносин у вигляді 
доступу до ресурсів виробництва, соціальної 
підтримки учасників процесу, а також соціальної 
ренти, що виражає розмір заощадження коштів 
від реструктуризації інституціональних установ 
та організацій на основі чіткої специфікації прав 
власності, створення організаційних структур, 
що забезпечують їх ефективний обмін, порів-
няння та економію витрат, що виникають у ході 
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цього процесу. Функціями ск із погляду струк-
турного устрою, а також потреби формування 
державної політики регулювання (рис. 2)  є: 
зниження трансакційних витрат за рахунок під-
вищення рівня довіри; забезпечення доступу 
суб’єктів до благ та цінностей, суттєве підви-
щення цінності наявних ресурсів, зниження 
витрат, що пов’язані з отриманням доступу до 
них; полегшення доступу, подолання явищ недо-
вершеності ринкової інформації, її недоступ-
ності, закритості, односторонності; підвищення 
довіри до державних інститутів, консолідація 
суспільства, зростання рівня соціальної ста-
більності, прискорення економічного розвитку.

елементи ск – довіра, репутація, правила, 
норми, санкції, цінності та культура – спричи-
няють опосередкований вплив на розмір тран-
сакційних витрат, що не лише має певні недо-
ліки з погляду формування можливих підходів 
до регулювання, але й досить тяжко піддається 
квантифікації (рис. 3) [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-

блеми і на які спираються автори. Головними 
здобутками в ході розроблення якісних та 
кількісних процедур вимірювання соціального 
капіталу є методики, що нині широко застосо-
вуються міжнародними та національними інсти-
туціями: інструментарій вимірювання соціаль-
ного капіталу світового банку (The World Bank 
Social Capital Assessment Tool) [2]; показники 
вимірювання соціального капіталу групи соці-
альної статистики сієна (Social Capital Indicators 
Proposed by the Siena Group for Social Statistics 
Based on a Module of Standardized Questions) [3]; 
показники вимірювання соціального капіталу 
за концепцією статистичної служби австралії 
(Social Capital Indicators Created on the Basis 
of the Conceptual Framework of the Australian 
Bureau of Statistics) [4]; показники вимірю-
вання соціального капіталу в рамках концеп-
туального підходу PRI (Social Capital Indicators 
Suggested by the PRI Conceptual Framework) 
[5]; показники вимірювання рівня соціальної ізо-
льованості (Measurement of Social Isolation) [6]; 
методика вимірювання особистісних та комуні-

Рис. 1. Секторальна структура ринкової економіки національного рівня
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каційних навичок (Measurements of Personality 
and Relational Skills) [7–12]; адаптована вер-
сія загального огляду соціальних мереж сШа 
(Name Generator/Interpreter – Version Adapted for 
the US General Social Survey on Social Networks); 
класична версія Генератора положень ліна 
(Position Generator – Classic Version Developed 
by Lin) [13]; канадська адаптована версія Гене-
ратора положень еріксона (Position Generator 
– Canadian Version Adapted by Erickson) [14]; 
голландська версія Генератора ресурсів снай-
дера та ван дер Гаага (Resource Generator 
– Developed in the Netherlands by Snijders and 
van der Gaag) [15; 16], канадська версія Генера-
тора ресурсів (Resources Generator – Canadian 
Version Proposed by Boase and Wellman) [17]; 
канадська версія бозе та веллмана методики 
Маккарті (McCarty et al. Technique – Canadian 
Version by Boase and Wellman) [18]; показники 
соціального капіталу онікса та бюллена (Social 
Capital Index by Onyx and Bullen) [19; 20]; інди-
катори, що використовуються в ході прове-
дення огляду компонентів соціальних мереж 

(Indicators Used in the ESSIL Survey – Social 
Network Component) [21]; вимірювання вне-
ску соціального капіталу (Social Capital Impact 
Assessment (SCIA)) [22].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. у критичному аналізі перелі-
чених концепцій, що здійснено фахівцями наці-
онального інституту статистики та економічних 
досліджень Франції (France Institut National 
de la Statistique et des Études Économiques), 
зазначено, що головним недоліком розро-
блених концепцій є неможливість на їх основі 
емпірично обґрунтувати і, як наслідок, розро-
бити прикладні інструменти для вимірювання 
соціального капіталу. із погляду проведеного 
нами дослідження зазначимо, що вірогідними 
шляхами вирішення зазначених труднощів є: 
по-перше, зосередження на вирішенні конкрет-
ної проблеми формування соціального капіталу, 
а не його теоретичної гносеології; по-друге, най-
більш загальні конструктивні побудови пови-
нні бути тісно пов’язані з іншими аналітичними 

Рис. 2. Структура СК на інституціональних рівнях економіки
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конструкціями, серед яких соціальний капітал 
виступає додатковим пояснювальним факто-
ром; по-третє, слід сформулювати чіткі гіпотези, 
згідно з якими змінні величини ск повинні бути 
виміряні, а також для розуміння порядку їх залу-
чення до аналізу.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є узагальнення 
теоретико-методологічних засад розроблення 
показників вимірювання ск мезорівня з ура-
хуванням особливостей пов’язаного функціо-
нування реального та трансакційного секторів 
постіндустріальної економіки. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих науко-
вих результатів. на відміну від визначення к. 
Маркса, яке відноситься дослідниками до кла-
сичного, сучасні дослідники теорії капіталу 
суттєво пом’якшили антагоністичне протистав-
лення окремих груп працівників, пов’язаних між 
собою соціальними мережами, у ході його фор-
мування (табл. 1). 

здійснюючи концептуалізацію ск, визначимо 
у його складі три інгредієнти: вбудовані у соці-
альну структуру ресурси; доступність ресурсів 
для індивідуумів; використання/мобілізування 

зазначених соціальних ресурсів індивідуу-
мами в ході цілеспрямованих дій. наприклад, 
залежно від фокусу вивчення, здійснимо роз-
різнення об’єктів, показників, прийомів вимірю-
вання ск (табл. 2).

здійснюючи уточнення визначення фено-
мену з погляду можливості його вимірювання, 
сформулюємо вектор функціонування ск, що 
розгортається для перетворення нерівних пере-
думов та факторів (ступеня довіри, норм, струк-
турних та позиційних особливостей агентів) шля-
хом капіталізації їх елементів (створення умов 
для доступу до місць розташування та ресур-
сів мереж, мобілізації – у процесі використання 
контрактів або ресурсів контрактів) в ефекти та 
вигоди суспільного значення (інструментальні – 
добробут, влада, репутація; відчуттєві – фізичне, 
ментальне здоров’я, задоволення життям). 

результативні підходи до процесу гармо-
нізації процедур вимірювання та оцінювання 
наслідків взаємодії бізнесу та громадського сус-
пільства може бути реалізовано на засадах ідей 
проекту т. зв. Протоколу ск [24]. Методологіч-
ний підхід, що задовольняє більшості з перелі-
чених у згаданих джерелах вимог до організації 
процесу вимірювання ск на мезоекономічному 

 

Рис. 3. Засоби впливу елементів СК  
на рівень трансакційних витрат
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рівні, хоча й розроблено його для рівня окре-
мого підприємства, може бути проілюстровано 
на такому прикладі (табл. 3)

найбільш привабливо з погляду досягнення 
інструментально забезпеченого результату 
дослідження виглядає концептуальний підхід до 
кількісного вимірювання соціального капіталу, 
що сформульовано робочою групою канадського 
уряду під назвою Policy Research Initiative (PRI) 
[5]. вимірюванню показників, що проявляються 
на мезоекономічному рівні функціонування, при-
свячено ґрунтовне дослідження з детально опи-
саною методологією опису моделі ск та вста-
новленням кількісного впливу на нього рівня 

громадської активності [25]. Прикладні розра-
хунки показників ск мезоекономічного рівня для 
австралії [26], італії [27], нідерландів [28] також 
здатні озброїти дослідників детальним переліком 
індикаторів вимірювання ступеня пов’язаності 
соціальних зв’язків із політикою та громадськими 
інституціями. яскравим прикладом квантифікації 
прямого, непрямого та індукованого впливу соці-
альних мережевих інституцій (на прикладі сучас-
ного університету) на економіку району локаліза-
ції, регіону та не виступає дослідження [29].

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Підво-
дячи проміжні підсумки дослідження, маємо під-

таблиця 1
Узагальнення соціально-економічних теорій капіталу

теорії капіталу

класична
новітні

людського культурного соціального

Представники Маркс Шульц, беккер бурдьє
лін, барт, 
Марсден, 

Флеп, колеман

бурдьє, 
колеман, 
Путнем

зміст 
соціальних 

зв’язків

експлуатація 
капіталістами 
(буржуазією) 
пролетарів

акумуляція 
доданої 
вартості 

трудівниками

відтворення 
домінантних 

символів 
та розумінь 
(цінностей)

Доступ до 
використання 
ресурсів, що 
вбудовані до 

соцмереж

солідаризація 
та відтворення 

соціальних 
груп

капітал

1. надлишок 
вартості товару у 

споживчій вартості 
(на споживчому 

ринку) та обмінної 
вартості (на ринку 

робочої сили)  
2. інвестиції у 

виробництво або 
обіг товарів

інвестиції 
в технічні 

навички та 
знання

інтернаціона-
лізація, або 
розмивання, 
домінантних 

цінностей

інвестиції 
у соціальні 
мережі з 

очікуваними 
доходами

інвестиції 
у процес 

взаємного 
визнання та 

підтвердження

рівень аналізу класовий 
(структурний) індивідуальний індивідуальний/

класовий індивідуальний Груповий/
індивідуальний

Джерело: узагальнено на основі [23]

таблиця 2
СК як сукупність активів у соціальних мережах

Фокус
вимірювання 

Показники
об’єкт, ядро ск прийоми

вбудовані 
ресурси

Мережеві 
ресурси 1. Дослідження насиченості для 

комплексного мапування мережі  
2. Генерування імен для налаштування 
змістовних областей, егоцентричного 

мапування мережі  
3. Генерування позиції для проведення 

досліджень незалежно від змісту зв’язків, 
встановлення ієрархічних позицій, 

мапування за мультиресурсами, прямого 
та непрямого доступу 

рівень ресурсів, кращі 
ресурси, варіації 

ресурсів, композиція 
(усереднені ресурси), 

ресурси контактів
статус 

контактів
зайнятість контактів, 

власники, сектори

локалізація 
мережі

легкість 
доступу до 

можливостей
структурні вади та 

структурні обмеження 

сила зв’язків 
Мережеві мости, 

інтимність, 
інтенсивність, 

взаємодія, взаємність
Джерело: узагальнено на основі [2; 4; 13–15; 18; 22]
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стави стверджувати, що панівними підходами 
до вимірювання соціального капіталу є (а) під-
хід, що базується на мережному підході до його 
формування (network-based approach to social 
capital) та (б) методологічна стратегія вивчення 
соціального капіталу в контексті публічної полі-
тики (studying social capital in a public policy 
context). у разі їх реалізації йдеться про систем-
ний підхід до вивчення:

– вхідних параметрів формування ск 
(мереж індивідуальної та колективної співпраці); 

параметрів «входу – виходу» (рівня довіри до 
місцевих інституцій, а також дотримання ними 
правил, норм діяльності); результатів функціо-
нування ск (колективної співпраці) – у межах 
реалізації підходу Social Capital Assessment 
Toolkit (SOCAT) світового банку;

–  рівня соціального партнерства, соціаль-
ної підтримки, поширення соціальних мереж та 
громадянського партнерства – у межах реалі-
зації підходу OECD (Organization of Economic 
Co-operation and Development), що приділяє 

таблиця 3
Послідовність вимірювання ефекту залучення компонентів СК мікрорівня

вхід Діяльність вихід результати вплив
Загальний опис

ресурси, що є 
необхідними 

для здійснення 
діяльності

активність, вплив 
якої на ск слід 

проаналізувати та 
виміряти

результати 
діяльності в 

заданому напрямі

зміни в житті 
цільової категорії 

населення

Мета – зміни в рівні 
життя цільової 

категорії населення 
(майбутніх 
поколінь)

Показники
оскільки 

переважна 
частина ресурсів 

оцінюється у 
фінансових 
показниках, 
найбільш 

універсальним 
показником є 

витрати грошей

якісні показники, 
наприклад, продажі 

продукції/послуг, 
забезпечення 

підготовки, 
дотримання 

стандартів/політики 

обсяги продажів, 
кількість причетних 

працівників

чисельність 
та питома вага 

людей, що 
засвоїли поведінку, 

отримали 
можливості, доступ 
до продуктів/послуг

зміни в рівні 
освіти, стані 

здоров’я, рівні 
доходів

Приклад показників

Первинні внутрішні дані – управлінського обліку, звіти про 
проект, звіти про виплати та чисельність працівників, дані 

перевірок, досліджень життєвого циклу, аудиту

Первинні або додаткові зовнішні дані 
– таблиці «витрати – випуск», дані 

уряду або національної статистичної 
служби, дослідження рівня зайнятості, 
результати опитування стейкхолдерів

Ілюстрації
Вплив на працевлаштування

витрати ресурсів, 
що сприяють 

діяльності компанії

Діяльність на 
певній території та 
за всім ланцюжком 

постачань

зайнятість 
згенерована або 
усунута, природа 

таких змін

зміна в доходах, 
викликане цим 

створення нових 
або зникнення 
старих робочих 

місць

ріст рівня 
добробуту 

співпрацівників, 
осіб на їх 

утриманні та 
місцевих громад 

у результаті 
збільшення доходів

Вплив на формування навичок
витрати ресурсів 

на діяльність, 
що пов’язана з 
формуванням 

навичок

навчальні або 
освітні заходи

навчання 
персоналу

зміни в 
потенціалі, рівні 

продуктивності та 
доходів

зміни в рівні 
доходів, 

добробуту, обсягів 
економічного 

внеску
Вплив на безпеку

витрати ресурсів 
на діяльність, 
що пов’язана з 

безпекою 

оперативна 
діяльність або 
вимірювання 

рівня та навчання 
безпечній 
діяльності

реалізовані заходи 
безпеки або 

навчені працівники

зміна кількості 
випадків, що 
пов’язані з 
безпекою 
діяльності

зміни в рівні 
добробуту, 

продуктивності 
працівників, витрат 
на співробітників

Джерело: узагальнено автором на основі [25]
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особливу увагу питанням дослідження якості 
життя, умовам старіння населення, людського 
капіталу, людської безпеки, інтеграції мігрантів, 
умовам стійких позитивних перетворень тощо в 
країнах, що розвиваються;

– проблем участі, соціальної активності, 
цілеспрямованості, контролю, самоефектив-
ності, сприйняття спільноти, соціальної вза-
ємодії, соціальних мереж, соціальної підтримки, 
рівня довіри, взаємності, соціальної згуртова-
ності за моделлю національного офісу статис-
тики великої британії;

– проявів обмеженого впливу ск на соціально-
економічний розвиток та рівень здоров’я нації – у 
рамках підходу служби статистики канади;

– взаємного впливу та співвідношення чоти-
рьох основних видів капіталу – фінансового, 
фізичного, людського та соціального – за мето-
дологією вивчення траєкторії розвитку (умов-
ного) проекту, що послідовно проходить стадії 
зародження, консолідації, зрілості, кризи та 
завершення, з поступовим скороченням розміру 
капіталу соціального.

узагальнені розрахунки прямого, непрямого 
та індукованого впливу структурних елементів 
ск мезорівня може бути суттєво розширено у 
разі запровадження спеціальних обчислюваних 
процедур із залученням інструментарію сис-
теми національних рахунків, сателітних субра-
хунків, інверсійних матриць леонтьєва тощо.
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