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СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ПЕРЕВАГИ ТА РИЗИКИ ПРОЯВУ

Анотація. У статті проведений комплексний аналіз соціального капіталу підприємства як наукової 

категорії. Обґрунтовано необхідність вивчення не лише його переваг, але й ризиків для підприємства.

Ключові слова: соціальний капітал, підприємство, ризики.

Summаry. On the basis of the spent analysis positive and negative aspects of functioning of the social capital at 

enterprise level are allocated. As in structure of the social capital horizontal communications prevail, its converting in 

the economic capital can occur only at microlevel.
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Постановка проблеми. Категорія «соціальний 

капітал» в працях науковців з’явилася порівня-

но нещодавно — наприкінці 90-х років минулого 

століття як один з результатів дослідження фор-

мальних інститутів та ментальних структур сучас-

ного суспільства. На сьогодні це досить популяр-

ний термін, що в різних дослідженнях означає всі 

поняття, починаючи з довіри та згуртованості на 

рівні суспільства і закінчуючи товарно-дружніми 

відносинами, що знаходять свій прояв у так звано-

му «кумівстві». Між цими полюсами знаходяться 

різні варіанти визначень, які не завжди можна від-

нести власне до соціального капіталу (соціальний 

капітал як умова формування та функціонування 

громадянського суспільства; ототожнення соці-

ального капіталу та громадянського суспільства; 

соціальний капітал — одна зі складових грома-

дянського суспільства тощо). Дослідженням соці-

ального капіталу займаються представники різних 

наук — економісти, соціологи, політологи, психо-

логи, тобто проблематика соціального капіталу на-

була міждисциплінарного характеру.

В якості основного причинного фактора ви-

никнення соціального капіталу можна назвати 

обов’язкову інтеграцію економічного суб’єкта до 

системи соціальних відносин. Це, насамперед, 

капітал спілкування, взаємної довіри та взаємо-

допомоги, який формується внаслідок міжосо-

бистісних економічних відносин.

До соціального капіталу можна віднести всі 

обставини, які створюють умови для виникнення 

та розвитку соціальних зв’язків, а також забезпе-

чують їх збереження. Серед його основних якіс-

них характеристик можна виокремити такі:

— соціальний капітал є результатом організо-

ваної взаємодії і тому завжди має суспільну при-

роду (для володіння соціальним капіталом індивід 

повинен спілкуватися з іншими людьми);

— соціальний капітал не може бути приват-

ною власністю, оскільки є елементом функціону-

вання організованої соціальної системи і висту-

пає суспільним благом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ідею 

соціального капіталу започаткували та розви-

нули такі дослідники, як П’єр Бурдьє, Джеймс 

Колман, Роберт Патнам, Френсіс Фукуяма. Вони 

пов’язували її з підвищенням ефективності урядів, 

економічного розвитку й економічної діяльності.

Соціальний капітал, за визначенням П. Бур-

дьє, є сукупністю актуальних чи потенційних ре-

сурсів, пов’язаних із наявністю стабільних мере-

жевих зв’язків, що інституційовані відносинами 

знайомства і взаємного визнання [1; с. 48].

В Україні категорія «соціальний капітал» 

ще не набула широкого розповсюдження. Щодо 

економічної сутності соціального капіталу до-

сить вдалим видається формулювання В. Сікори, 

який вважає, що соціальний капітал стає голов-

ним напрямом економічного мислення у сфері 

економічного розвитку і фактично утверджується 

як нова парадигма. Соціальний капітал фактично 

складає 78 % у сукупному багатстві розвинених 

ринкових економік. Соціальний капітал виробляє 

те, без чого не може існувати ринкова економі-

ка — довіру між людьми [2].

Як вважає М. Лесечко, важливе значення 

має дослідження стосунків між державою (уря-

дом) та соціальним капіталом, прикладом яких 

є розгляд взаємодії між рівнями функціонуван-

ня соціального капіталу, між мезо- і мікрорівня-

ми, де державі відводиться особливе місце. Іно-

ді держава виступає чимось зовнішнім стосовно 

соціального капіталу; з іншого боку, держава, 

політичний режим, конкретні уряди є однією зі 

складових широкої системи соціального капіта-

лу. Так чи інакше, держава відіграє особливу роль 

у створенні, підтримці та функціонуванні соці-

ального капіталу в тій чи іншій країні [3, с. 12].

О. Грішнова розглядає три рівні соціального 

капі талу: мікро-, мезо- та макрорівень. Носієм мі-

крорівня є під приємства, установи, організації. Со-

ціальний капітал підпри ємства є нематеріальним 

активом, що створює організацію через систему 

соціальних відносин на внутрішньоорганізаційно-



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 1 (21) 2013

38

му, міжорганізаційному й організаційно-інститу-

ціональному рівні та чинить системний вплив на 

результати її діяльності завдяки здатності мобілізо-

вувати ресурси чи зни жувати витрати [4, с. 2].

На думку О. Демянчука, соціальний капітал 

підприємства варто розглядати як сукупність ме-

режі соціальних зв’язків, норми взаємності та до-

віри, навички колективних дій, соціальні ціннос-

ті, через призму кон цепції, що відома під назвою 

«радіус довіри». Соціальний капітал підпри ємства 

формує низку важливих властивостей: ресурс-

ність, прибутковість та нагромадження [5, с. 272].

Л. Смоляр та А. Холімон зазначають, що 

вчасно накопичений на різних рівнях орга нізації 

соціальний капітал сприяє підвищенню рівня ін-

новаційності ком панії, інтенсивності і швидкості 

навчання її співробітників, скороченню часу на 

пошук та обмін інформацією, швидкості реагу-

вання на запити спо живачів, зменшенню витрат 

на підготовку контрактів [6].

Соціальний капітал на відміну від інших 

форм капіталу, в т. ч. і людського, втілюється не в 

окремих об’єктах чи суб’єктах, а в соціальних від-

носинах суб’єктів. Але як і інші форми капіталу 

він являє собою довгострокову цінність, яка стає 

важливим фактором розвитку, підвищує вартість 

організації, для збереження та відновлення якої 

необхідні інвестиції [7, с. 256].

Метою статті є аналіз теоретичних засад до-

слідження соціального капіталу підприємства, 

результати якого дадуть можливість визначити 

переваги та ризики його функціонування.

Результати дослідження. Капітал як фактор 

виробництва знаходить вираз у накопиченому 

запасі раніше вироблених ресурсів, що викорис-

товуються у поточному виробництві товарів та 

послуг. Соціальний капітал, як своєрідний запас 

соціальних контактів суб’єкта господарювання, 

на відміну від інших видів капіталу, визначає ви-

трати, пов’язані з координацією економічної ді-

яльності підприємства (трансакційні витрати).

Як засвідчив аналіз основних літературних 

джерел з теорії соціального капіталу, дослідження 

його сутності, у більшості випадків, проводиться 

з позицій суспільства у цілому чи взаємодії тієї 

чи іншої спільноти людей (сім’я, родичі тощо). 

Голов на ж сфера дії всіх видів капіталу — органі-

зація залишається малодослідженою, особливо 

це стосується власне економічного підходу до ви-

вчення проблем соціального капіталу. Разом з тим 

проблема соціальних зв’язків на рівні підприєм-

ства за досить непростих умов господарювання в 

нашій країні є особливо актуальною.

Досить часто соціальний капітал ототожню-

ється із соціальним ресурсом, яким можна диспо-

нувати завдяки вибудованій соціальній структурі, 

довірі чи загальній системі суспільних цінностей. 

Такий підхід видається не зовсім точним, оскіль-

ки наведені фактори є лише основою, завдяки 

якій він може формуватися. Інституції, загальні 

цінності чи норми, правила, довіра самі по собі 

також не можуть бути соціальним капіталом. Їх 

сукупність — це зв’язки, що підтримують функ-

ціонування суспільства, однак всі ці елементи 

стають соціальним капіталом лише за умови їх ці-

леспрямованого використання задля досягнення 

визначеної мети [8, с. 253].

Соціальний капітал підприємства може фор-

муватися як на макрорівні (рівень взаємодії з дер-

жавою, профспілками — зростання довіри сприяє 

соціальній стабільності суспільства), так і на мікро-

рівні (рівень взаємодії підприємств — накопичен-

ня соціального капіталу дозволяє суб’єктам госпо-

дарювання збільшити прибутки та ефективніше 

протистояти негативним зовнішнім впливам). Для 

вітчизняних підприємств найбільш гострими є пи-

тання утримання висококваліфікованих кадрів та 

залучення і підвищення лояльності клієнтів.

Об’єктивною основою соціального капіталу 

підприємства є його організаційний капітал у виді 

організаційної структури, кооперації праці між 

структурними підрозділами та їх співробітниками. 

Кожний працівник підприємства, відповідно до 

умов контракту, включається до мережі трудових 

відносин, які й виступають основою соціальних 

відносин. Якщо організаційний капітал характе-

ризує рівень організованості підприємства, то со-

ціальний — соціально-психологічне середовище 

на підприємстві, тобто соціальний капітал є своє-

рідною надбудовою щодо організаційного.

Теорія соціального капіталу організації має на 

меті пояснити, як соціальні структури та їх взаємо-

дія пов’язані з результатами діяльності підприєм-

ства. Вона дає можливість відповісти на питання, 

як зв’язки соціальних структур і суб’єктів можуть 

впливати на досягнення цілей підприємства. Со-

ціальний капітал володіє низкою характеристик, 

які роблять його схожим на інші форми капіта-

лу, насамперед, на людський капітал. Головною 

відмінністю людського та соціального капіталу 

є те, що працівник підприємства не може воло-

діти соціальним капіталом персонально, тобто 

останній може існувати лише в процесі розвитку 

взаємозв’язків з іншими співробітниками. Так, 

постійні робочі контакти дозволяють працівнику 

підприємства отримувати нові знання та вміння, 

що підвищує його професійний рівень, а значить, 

відбувається конвертація соціального капіталу в 

людський. Оскільки соціальний капітал є кате-

горією нематеріальною, то до нього не можна за-

стосувати методологію, яка прийнята для оцінки 

фінансового чи фізичного капіталу. Якщо матері-

альні види капіталу можна оцінити з високим сту-

пенем точності, то соціальний капітал може бути 

оцінений лише на основі застосування опитувань 

персоналу підприємства.
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Мікрорівень може бути представлений двома 

видами соціального капіталу: когнітивним (цін-

ності, переконання, поведінка, соціальні норми, 

притаманні членам визначеної соціальної спіль-

ноти) та структурним (складається в горизон-

тальних організаціях та мережах з колегіальним і 

відкритим процесом прийняття рішень, звітністю 

керівників і практикою взаємної відповідальнос-

ті). Макрорівень представляє інституційний кон-

текст, в якому функціонує підприємство, і вклю-

чає формальні відносини та структури (закони, 

політичний устрій, рівень децентралізації та рі-

вень участі в політичному процесі).

Можна виокремити два типи соціального ка-

піталу:

— норми, правила поведінки, які є загальними 

для всіх суб’єктів господарювання, що дозволяють 

їм приймати раціональні економічні рішення та 

зменшувати ризики недобросовісної конкуренції;

— локальні групові норми і правила у виді персо-

ніфікованої довіри та особистих зв’язків суб’єкта гос-

подарювання, які дають можливість пристосуватися 

до наявного інституційного середовища.

Обидва типи соціального капіталу співісну-

ють і можуть доповнювати чи замінювати один 

одного. Так, у менш розвинених економічних сис-

темах другий тип соціального капіталу домінує — 

мережа міжосо бистісних неформальних зв’язків 

робить можливим функціонування економіки за 

умов дефіциту формальних і неформальних норм 

ринкової взаємодії. Підвищуючи ефективність 

функціонування ринкового механізму, соціаль-

ний капітал як першого, так і другого типів зна-

чно пом’якшує наслідки негативного впливу дер-

жавних контролюючих інституцій.

У цілому, для підприємців в нашій країні про-

блема прозорості правил взаємодії з державою 

залишається досить гострою. Разом з тим вони і 

надалі готові як додатковий ресурс використову-

вати особисті зв’язки з чиновниками, більш того, 

значна частка надприбуткового вітчизняного біз-

несу належить державним високопосадовцям, що 

унеможливлює вироблення загальноприйнятних 

норм господарювання.

У процесі господарської діяльності підприєм-

ство вимушене нести значні трансакційні витрати, 

що пов’язані з пошуком та обробкою необхідної 

інформації, веденням переговорів, визначенням 

якості товарів та послуг, юридичним супроводом 

угод тощо. Соціальний капітал дає можливість зна-

чно оптимізувати ці витрати: по-перше, зростання 

довіри між співробітниками підприємства дозво-

ляє значно оперативніше обмінюватися важливою 

управлінською інформацією та протистояти зо-

внішнім негативним факторам; по друге, зростан-

ня ролі людського фактора як головного ресурсу 

підприємства призводить до необхідності мініміза-

ції ризиків, пов’язаних з інвестиціями в людський 

капітал — працівник після навчання буде зацікав-

лений залишитися, а не звільнитися, отримавши 

освіту за рахунок цього підприємства.

Виходячи з проведеного аналізу [9–12], можна 

виокремити фактори, що визначають ступінь роз-

витку соціального капіталу на рівні підприємства:

— довіра між співробітниками, що визначає 

здатність до асоціації і залежить від існування все-

редині співтовариства норм і цінностей, які поді-

ляються всіма його учасниками (важливою є не 

лише довіра між колегами на одному рівні, але й 

довіра до керівництва);

— наявність чіткої кореляції між делегуван-

ням повноважень та рівнем довіри в колективі;

— інформованість співробітників щодо про-

цесів, які відбуваються в колективі;

— розвиненість неформальних зв’язків в ор-

ганізації.

У більшості наукових праць, коли мова йде 

про соціальний капітал, розглядаються лише по-

зитивні наслідки, яких набуває підприємство вна-

слідок його розвитку. Так, Дж. Коулман стверджує, 

що значна частина форм соціального капіталу є 

суспільними благами — «види соціальних струк-

тур, що сприяють розвиткові та удосконаленню со-

ціальних норм і санкцій, не дають ніяких переваг, 

насамперед людині чи спільноті, чиї зусилля були 

необхідними для їх створення, але є корисними 

для всіх учасників цієї структури [13, с. 136]. Щодо 

суб’єктів господарювання, переваги, які надає со-

ціальний капітал, подаються у виді соціальної рен-

ти. Соціальна рента — частка прибутку, отримана 

за рахунок створення локального інституційного 

середовища, її джерелом є використання соціаль-

ного капіталу, накопиченого в зазначеній країні чи 

навіть у відповідному регіоні [14, с. 14]. Виходячи 

з наведеного підходу, власниками цієї соціальної 

ренти стають підприємці, діяльність яких відбува-

ється у чітко визначеному інституційному середо-

вищі. Це надає їм переваги над іншими суб’єктами 

економічної діяльності, які діють в інших умовах.

Разом з тим соціальний капітал містить також і 

низку ризиків та загроз, актуалізація яких за певних 

умов може нанести значних збитків підприємству.

Серед найбільш значимих ризиків соціального 

капіталу для підприємства чи організації є інфор-

маційні ризики. Розвиток соціального капіталу ви-

магає досить вагомих інвестицій у встановлення та 

підтримання відносин між співробітниками, однак 

ефективність таких соціальних капіталовкладень у 

більшості випадків є досить сумнівною.

Так, в результаті проведених досліджень 

М. Хенсен дійшов висновку, що в групах, які 

мали хороші взаємовідносини між співробітни-

ками, краща інформованість не виправдовувала 

витрат на розвиток комунікацій, більш того, такі 

групи потребували більших зусиль щодо управ-

лінського впливу [15, с. 27]. В окремих випадках 

інформаційні переваги, які надає соціальний ка-
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пітал підприємства, можуть спричинити падіння 

торговельної активності підприємства: переван-

таження інформацією й контактами зі співробіт-

никами, які, у свою чергу, пропонують доступ до 

власних зв’язків, не дають змоги сконцентрувати-

ся на найбільш продуктивних [16, с. 9].

Взаємозв’язок між соціальним капіталом та кон-

курентними перевагами підприємства також є неод-

нозначним і не завжди має позитивний характер. 

Так, для того щоб набути колективних конкурент-

них переваг, підприємство вимушене налагоджувати 

дружні зв’язки з окремими фірмами. У більшості ви-

падків такі стосунки носять ситуативний характер, 

і подальше спілкування для підприємства рано чи 

пізно стає невигідним — треба і надалі ділитися свої-

ми ресурсами, відмовлятися від вигідних контрактів, 

інакше вчорашні союзники перетворяться на досить 

інформованих і небезпечних конкурентів.

Формалізація зв’язків на підприємстві дає 

можливість організації бути власником соці-

ального капіталу. Однак неформальні зовнішні 

зв’язки зумовлюють додаткову вразливість під-

приємства, воно стає залежним від окремих інди-

відів, які не є його працівниками чи власниками.

Серед переваг соціального капіталу нерідко 

називається корпоративна солідарність на під-

приємстві чи в організації. Дійсно, цей аспект ді-

яльності фірми є вкрай важливим, однак він та-

кож несе значні ризики. Так, досягнення високого 

ступеню солідарності в тій чи іншій групі призво-

дить до її закритості для зовнішнього середовища, 

що зменшує проникнення до неї новацій, нових 

співробітників та налагодження нових зв’язків 

(«зв’язки, що пов’язують, можуть перетворитися 

у зв’язки, що блокують» [17, с. 371].

Ще одним фактором негативного впливу на 

фінансові результати діяльності підприємства може 

стати розвиненість неформальних зв’язків між спів-

робітниками. Їх поширеність передбачає спільне 

неконтрольоване використання ресурсів підприєм-

ства, що призводить до зниження конкурентоспро-

можності підприємства та падіння підприємницької 

активності його працівників. У зв’язку з цим можна 

навести думку Б. Уззі, який вважає, що в такого роду 

виробничих відносинах почуття обов’язку і дружби 

між співробітниками можуть бути настільки важли-

вими, що фірма стає допоміжною організацією для 

інших фірм в її мережі [18, с. 59].

Більш того, у своїх дослідженнях Г. Керн од-

нією з причин падіння виробництва в окремих 

галузях промисловості ФРН називає саме довіру 

між окремими фірмами — вони абсолютно ло-

яльні один до одного і нікого стороннього, навіть 

якщо фірма є більш прогресивною та радикально 

налаштованою, не допускають [19, с. 211].

Соціальний капітал корпорацій чи окремих 

бізнес-груп може набувати матеріального виразу 

у таких формах:

— можливість користування ресурсами ін-

ших підприємств-учасників (наприклад, взаємні 

гарантії повернення банківських кредитів);

— зменшення трансакційних витрат під час 

ук ладення угод.

Для бізнес-груп досить характерною є чітко 

побудована система формальних та неформаль-

них зв’язків між її членами. Тому, характеризуючи 

соціальний капітал бізнес-групи, необхідно роз-

глядати два його рівні — соціальний капітал на 

рівні організації та соціальний капітал, що базу-

ється на довірі та неформальних відносинах між 

членами бізнес-групи. Досить часто індивідуаль-

ні інтереси останніх не співпадають з інтересами 

суб’єктів зовнішнього середовища, що може ви-

кликати негативні економічні наслідки чи навіть 

призвести до руйнації спільноти.

Висновки. Таким чином, соціальний капітал є 

не менш важливим фактором ефективного функ-

ціонування підприємства, ніж економічний капі-

тал, людські ресурси, інновації тощо.

У науковому дискурсі неоднозначна інтер-

претація соціального капіталу детермінується 

тим, що поняття містить ринкову та неринкову 

складові, ця категорія вимагає дослідження не 

лише за структурно-мережевим, але й за когні-

тивним напрямком аналізу. На сьогодні можна 

спостерігати складнощі з концептуалізацією, ін-

ституалізацією та аксіологічними компонентами 

вивчення соціального капіталу підприємства.

У структурі соціального капіталу превалює 

принцип горизонтальних зв’язків, а тому на мак-

рорівні його вплив є незначним, він може стати 

джерелом ресурсів і конвертуватися в економіч-

ний капітал лише на рівні підприємства. Це зу-

мовлює необхідність комплексного підходу до 

формування організаційного і соціального капі-

талів з аналізом особливостей соціальної взаємо-

дії на підприємстві.

Напрямками подальших досліджень соціаль-

ного капіталу підприємства повинні стати питан-

ня структури, джерел і механізмів формування, а 

також неоднозначної ролі соціального капіталу у 

діяльності підприємства.
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