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Постановка проблеми. Ф. Фукуяма зазначив, що одним з недоліків концепції 
соціального капіталу є відсутність згоди щодо того, як його вимірювати на макрорівні [1]. 
Причому досі не існує й єдиного визнаного визначення соціального капіталу, що додає 
труднощів в процесі розробки системи індикаторів для його оцінки. Це негативно 
позначається на мікрорівні соціальних груп і територіальних громад, де інтерпретація 
результатів застосування соціологічного інструментарію стикається із предметною 
невизначеністю. Зазначені труднощі зростають у разі дослідження соціальних факторів 
прискорення розвитку національних економік на інноваційній основі та створенні 
сприятливого соціального середовища формування ефективних національних інноваційних 
систем та їх локальних підсистем. Відповідний таким умовам соціальний капітал має суттєві, 
ще недостатньо досліджені особливості. 

Аналіз останніх досліджень. Дослідження соціального капіталу як необхідної умови 
функціонування громадянського суспільства та економічного розвитку набули особливої 
інтенсивності в 1990-2000-х роках. Крім засновників цієї концепції Р.Д. Патнема, Дж. 
Коулмена та Ф. Фукуями у цьому напрямі плідно працюють Б. Ашейм, Н. Агапітова, Д. 
Ацемоглу, Е.Л. Глезер, П. Дасгупта, Р. Дж. Деген, М. Еванс, Д. Карамута, Е. Мігуелес, Ив 
Партс, Ф. Перец, А. Річард, Т. Ратувухері, Р. Флоріда, Ф. Сабатіні та інші. З останніх 
українських досліджень привертають увагу пуюлікації В.М. Геєця, В.П. Єлагіна, К.О. 
Ковязіної, О. Лазоренко, А. Маклакова, Л. Шангіної та інших. Аналіз показав, що зазначені 
дослідження базуються на інституційній теорії та класичному економічному інструментарії, 
а основними методологічними підходами до визначення показників-індикаторів соціального 
капіталу є емпірико-соціологічний, а також економетричного та теоретичного моделювання. 

Метою статті є визначення того, якими особливостями і показниками може 
характеризуватися соціальний капітал в контексті інноваційного розвитку на макро-рівні. 
Відповідно, розглядаються: підходи до визначення показників-індикаторів соціального 
капіталу; особливості позитивного і негативного соціальних капіталів; значення сили зв’язків 
для позитивного ефекту соціального капіталу; взаємовідносини інститутів, нерівності і 
соціального капіталу; характеристики інноваційно-ефективного соціального капіталу та 
макро моделі інноваційно ефективного соціального капіталу. 

Виклад основного матеріалу. 
Індикатори позитивного і негативного соціального капіталу 
Ми розглядаємо категорію «соціальний капітал» у трактуванні Дж. Коулмена, згідно з 

яким він є певним типом ресурсу, доступного учасникам соціально-економічної діяльності, 
що виникає у соціальних структурах та полегшує дії їх учасників [2, с. 124]. Це полегшення 
стає результатом взаємної довіри і взаємодопомоги, матеріалізованої у міжособистісних 
відносинах: зобов’язаннях і очікуваннях, інформаційних каналах і соціальних нормах [3].  

Матеріальним носієм соціального капіталу є соціальна мережа. Він не замінює 
фінанси, матеріальну інфраструктуру, освіту – однак збільшує корисність споживання цих 
ресурсів [4]. Підставою для розгляду питання про внесок соціального капіталу в економічне 
зростання є те, що економічна діяльність пов’язана з різними типами мереж. На 
мікроекономічному рівні емпірично підтверджено, що саме соціальний капітал поліпшує 
роботу ринків. На макроекономічному рівні більшу роль відіграє робота формальних і 
неформальних інститутів, органів влади. Існує й зворотний зв’язок – неправильний вибір 
пріоритетів розвитку може руйнувати соціальний капітал, створюючи замкнене коло 
соціального і економічного занепаду [5].  
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Для визначення індикаторів соціального капіталу найчастіше застосовують емпірико-
соціологічний методологічний підхід, в межах якого практикують два основні методичні 
підходи: перший полягає у здійсненні переписів груп і членства в них у певному суспільстві, а 
другий – у використанні даних про довіру і участь у громадських організаціях [1]: 

Емпірико-соціологічний підхід широко використовують у європейських країнах на 
мікро та макро-рівні [6-10]. Наприклад, у доповідях за програмою оцінки інновацій в малих і 
середніх підприємствах (European Comission Enterprise Directorate-General Innovation/SME 
Programme) загальний соціальний капітал розглядається в аспекті сприятливості 
соціокультурного середовища за відповідями на запитання «чи можна довіряти більшості 
людей» [9]. У доповіді щодо впливу соціально-економічного та інституційного середовища на 
інноваційну діяльність в країнах Європи чинник соціального капіталу оцінений показниками 
загальної довіри та несприйняття корупції. Саме для цих показників встановлено найтісніший 
статистичний зв’язок із сумарним інноваційним індексом (SII), тісний зв’язок з рушійними 
силами інновацій (освітнім і кваліфікаційним рівнем, корпоративними і державними 
витратами на НДДКР) та інноваційним підприємництвом [10]. 

Ще у 1998 р. ми визначили соціальний капітал як активну частину соціального 
потенціалу розвитку, що може бути як продуктивним (спрямованим на його відтворення і 
приріст), так і деструктивним (негативна робота криміальних структур і девіантних 
індивідів) [11]. У розвиток цієї думки А. Бова зазначив, що соціальна енергія колективних 
дій може мати як позитивний, так і негативний результати (соціальніий і асоціальний 
вектори спрямування) [12]. 

Тобто генерування соціального капіталу може викликати позитивні і негативні наслідки. 
Однак у літературі існує загальна тенденція до акцентування на важливості позитивних 
наслідків соціального капіталу й ці позитивні ефекти включають у його визначення [13]. 

Жодна відома нам теорія не уточнює, за яких умов соціальний капітал продукує 
позитивні наслідки. У [13] доводиться, що за умов низької нерівності соціальний капітал 
генеруватиме егалітарні (підтримуючі соціальну рівність) інститути. Такі інститути 
справлятимуть позитивні наслідки для всього суспільства, тому егалітарне суспільство 
розглядається як єдиний раціональний агент, який формує і підтримує інститути, що 
максимізують його загальний добробут. 

У посткомуністичних країнах спостерігається характерна еволюція соціальних 
механізмів від діючих на макро-рівні до локалізованих на микро-, горизонтальному рівні (у 
мережах зв’язків) в умовах дефіциту макро-соціального капіталу довіри (й однодушної 
недовіри до політичних інститутів) на фоні переходу від «соціально-політичної» до 
«ринково-споживчої» фази конкуренції. В суспільстві, де багато людей переконані, що важко 
довіряти іншим, утворюється багато мікро-мереж підтримки, заснованих на переважно 
неформальних зв'язках між близькими людьми. Тут низький рівень капіталу довіри є 
ознакою відчуття відсутності безпеки в соціальному і інституційному макро-середовищі [6]. 

У [7] здійснена спроба систематизації індикаторів впливу різних типів соціального 
капіталу (які генерують різні типи мереж) на процеси економічного розвитку суспільства. 
Так, «в'яжучий» (bonding) соціальний капітал має негативний вплив і виникає в тісному колі 
схожих людей, які не співробітничають з іншим за межами своєї групи. Він виміряний як 
середнє арифметичне частоти зустрічей у колі близьких родичів.  

Позитивний «поєднуючий» (bridging) соціальний капітал утворюють горизонтальні 
зв'язки, що охоплюють різнорідні групи людей на різній основі. Він стимулюює поширення 
інформації і довіри, сприяючи діловим операціям і економічному зростанню. Такий тип 
соціального капіталу виміряний частотою зустрічей з друзями. 

«Зв'язуючий» (linking) соціальний капітал описує зв'язки участі в групах, спрямованих 
на досягнення політичних або фінансових інтересів. Він традиційно вимірюються 
«Патнемівським інструментарієм» аналізу громадянського суспільства (щільністю 
добровільних асоціацій та рівнем участі членів у їх роботі). 

Корпоративний (corporate) соціальний капітал наявний в межах організацій, які 
можуть поводитися як про-соціально (позитивно), так і анти-соціально (негативно). Такими 
організаціями є: професійні асоціації, профспілки і політичні партії, що згідно з М. Олсоном, 
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переслідують особливі інтереси своїх членів, спричиняючи цим соціальні витрати і 
зменшуючи соціальну взаємодію. Водночас професійні асоціації відіграють для підприємців 
таку ж пов’язуючу роль, яку Р.Д. Патнем приписує організаціям громадянського суспільства, 
розглядаючи все населення.  

У цьому контексті В.П. Єлагін зазначив, що коли держава занадто втручається в 
суспільство, вона руйнує соціальний капітал взаємної довіри. З іншого боку, відсутність 
дієвих державних інститутів, що надають необхідні суспільні послуги, відсутність базових 
формальних правил, правового поля також знижує рівень позитивного соціального капіталу, 
стимулюючи деструктивну самоорганізацію у вигляді мафіозних структур, фінансової 
олігархії, зрощенні злочинності з великим капіталом тощо [14]. 

Сила соціальних мереж визначається їхньою тривалістю й емоційною складовою 
стосунків, а також ступенем взаємності між суб’єктами взаємодії. Прикладами сильних 
зв’язків є родинні і дружні стосунки. Слабкі зв’язки, навпаки, призводять до значно більш 
обмежених інвестицій часу і довіри, утворюючи масив соціальних знайомств [15]. У випадку 
сильних зв’язків передача знань відбувається більш деталізовано і забезпечує якіснішу 
інформацію, ніж та, що передана через слабкі зв’язки. Тому доступність соціальних ресурсів 
для індивідуальних суб’єктів залежить від їх позиціювання в мережах та від природи 
зв’язків, що пов’язують їх із певною мережею. 

Довіра серед економічних суб’єктів може підтримуватись і сильними, і слабкими 
зв’язками. Однак довіра, заснована на сильних зв’язках, тяжіє до поширення лише на певну 
соціальну групу, об’єднану такими зв’язками.  

Згідно з даними World Values Survey спостерігається значно нижчий рівень довіри й 
громадської участі в країнах із перехідною економікою, ніж у розвинутих [15]. Це 
пояснюється «фрагментацією суспільства», де більша частина населення – прості люди, а 
менша – привілейована еліта, причому обидві групи мають сильні внутрішні зв’язки на рівні 
родини й груп близьких друзів, однак слабку взаємодію між собою. Соціальні кола в країнах 
із перехідною економікою набагато вужчі і тісніші, ніж у розвинутих країнах, де соціальні 
мережі ширші і вищий рівень довіри. Причому керівна еліта завжди формує свій особливий 
виключно корпоративний шар соціального капіталу, який діє в її середовищі [5]. 

Інститути, соціальний капітал, нерівність і соціокультурний фактор 
Дж. Найт [16] зазначив, що основні впливи інститутів на суспільство мають 

розподільчу природу. Вони не продукують колективні вигоди, натомість викликають їх 
диференціацію, що може спричиняти соціальні конфлікти. Різні інституційні середовища 
мають різні розподільчі наслідки, оскільки вигоди, які вони генерують, розподіляються по-
різному. Д. Ацемоглу та інші [17] підкреслюють, що «хороші» економічні інститути 
забезпечують безпеку прав власності і відносно рівний доступ до економічних ресурсів. Вони 
мають виконувати функції суспільної координації і кооперації Тому лише ті інститути, які 
мінімізують соціальні конфлікти, є «бажаними». Однак, різні групи і індивіди отримують 
вигоду від різних економічних інститутів, причому.групи, найкраще позиціоновані на кривій 
розподілу доходів, отримують найбільші вигоди від наявного інституційного середовища. Це 
призводить до подальшого збільшення нерівності, оскільки панівні групи оберуть економічні 
інститути, які максимізують їх власну вигоду. Натомість суспільство з більшою рівністю, де 
групи мають близькі ресурси і політичну силу, матиме більш рівний розподіл інституційних 
вигод. Тобто розподіл політичної влади в певний час має критичний вплив на майбутній 
розподіл політичної влади як де-факто, так і де-юре. 

Нерівність вважається одним з основних чинників, що визначає рівень позитивного 
соціального капіталу в населенні. Емпіричними дослідженнями зафіксовано негативний 
зв’язок між позитивним соціальним капіталом і нерівністю. Соціальна активність значно 
нижча в тих місцевостях, де вищий рівень нерівності. Довіра і правові норми сильніші в 
країнах з вищими прибутками та з рівнішим розподілом доходів. Нерівність прибутку є 
причиною зменшення соціального капіталу за межами домогосподарств. Однак дуже складно 
знайти змінну, яка б відображала соціальний капітал без невизначенності [13]. 

Згідно з П. Дасгуптою [15] інститути є продуктом соціального капіталу. Д. Норт [18] 
ототожнює інституції з правилами гри в суспільстві, що обмежують вибір варіантів 
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поведінки для індивідів. Д. Норт класифікував їх на формальні інститути (правила, 
створювані індивідами) та неформальні інституції (угоди або норми поведінки). Інституційні 
зміни можуть розглядатися як безперервний еволюційний процес, особливо стосовно розвитку 
неформальних інституцій, які є важливим детермінантом економічного результату на макро-
рівні. П. Дасгупта стверджує, що, соціальні мережі (соціальний капітал) формують 
багаторазову рівновагу і що кожну таку рівновагу характеризує відмінна інституційна 
структура. Причому соціальний капітал у свою чергу зазнає впливів інституційного 
середовища, оскільки соціальні мережі вкладені у соціальні інститути. Тобто маємо систему, 
де соціальний капітал та інститути впливають і змінюють один одного. Звідси випливає 
можливість того, що певний тип соціального капіталу може генерувати «хороші» або 
«погані» інститути (сприятливі або несприятливі для суспільного розвитку і добробуту). 

Ф. Фукуямою досліджено вплив культурних особливостей та традицій на формування 
позитивного соціального капіталу, що забезпечує розвиток. Природа стрімкого зростання в 
різних країнах, на його думку, відрізняється через національні особливості соціального 
капіталу. Причому культури з високим ступенем довіри, з високорозвиненими інститутами 
посередництва (Японія, Німеччина і США), мають переваги в конкурентній боротьбі. Тому 
моделі управління, ефективні в умовах високого рівня загальної міжособистісної довіри (у 
Скандинавії, Німеччині, Японії тощо) не можуть бути успішно перенесені в суспільні 
системи з низьким рівнем позитивного соціального капіталу [19]. 

У «наздоганяючих», у тому числі пострадянських, країнах інноваційні процеси 
стикаються із спільною перешкодою недостатнього розвитку сучасного ринкового 
інституціоналізму та з відповідною системою цінностей – укоріненими докапіталістичними 
традиціями. Тому в Китаї висунута модель еволюційного розвитку інноваційних ситем «по 
спіралі» на основі циклів послідовних технологічних, гуманітарних, інституційних інновацій, 
тривалість яких визначається часом адаптації суспільства до відповідних новацій. Здатність 
до створення технологічних інновацій виникає в процесі звільнення людської особистості. 
Формування сприятливої для інновацій інституційної структури починається із 
запровадження економічних інститутів (економічної інновації), підтримується реформою 
політичних інститутів (політичною інновацією) і завершується зміною інститутів 
традиційної культури (культурною інновацією), яка закріплює результати гуманітарної 
інновації і стає основою для подальших технологічних змін [20].  

Зазначені інституційні інновації ми кваліфікуємо як соціальні, що забезпечують 
накопичення позитивного соціального капіталу – необхідне для інноваційної діяльності 
соціальне середовище. Такі зміни сприяють відтворенню необхідних для інноваційної 
діяльності гуманітарних (соціопсихологічних) і інтелектуальних якостей (людського та 
інтелектуального капіталів). Усвідомлення потреби у соціальних і інституційних інноваціях 
для розгортання технологічних призвело до формування компонентів китайської 
національної інноваційної системи відокремлено від традиційного культурного, соціального 
та економічного середовищ у спеціальних економічних зонах задля захисту і зміцнення 
паростків нових суспільних відносин. 

Характеристики інноваційно-ефективного соціального капіталу 
Національні інституційні структури різного типу підтримують різні форми 

економічної діяльності. Регульовані ринкові економіки мають конкурентні переваги у 
розгортанні і прискоренні виробництва за вже визначеними пріоритетами, тоді як ліберальні 
ринкові економіки є більш конкурентними у галузях, для яких характерні радикальні 
інноваційні види діяльності. Тому саме у ліберальних економіках формуються інноваційні 
системи, здатні генерувати радикальні інновації, що започатковують довготривалі 
інноваційні процеси. В адміністративно регульованих ринкових економіках інноваційні 
системи тяжіють до інкрементальних (поліпшуючих) інновацій, орієнтованих на подальший 
розвиток цих процесів [21]. Але в обох випадках успішне функціонування інноваційних 
систем потребує постійного інтерактивного навчання, для якого кооперація і соціальний 
капітал набувають стратегічного значення. 

Р. Флоріда [22] показав, що регіони з тісними (сильними) зв'язками і високим рівнем 
традиційного соціального капіталу забезпечують переваги для «своїх» (членів своєї 
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громади), підтримуючи стабільність. Тоді як регіони із гнучкою мережею і слабкими 
зв'язками є більш відкритими до новоприбулих і така толерантність стимулює утворення 
нових об'єднань ресурсів та генерування і реалізацію нових ідей. Згідно з концепцією 
креативного капіталу, регіональне зростання випливає з трьох "Т" економічного розвитку: 
технологіі, таланти і толерантність. Тому традиційний соціальний капітал на основі тільки 
тісних зв’язків не призводить до регіонального економічного зростання. 

Як зазначив Б. Ашейм [21], наявність соціального капіталу взаємної довіри стимулює 
спілкування «віч на віч». Такі контакти особливо важливі в умовах, коли інформація 
фрагментарна, швидко змінюється і її важно закодувати, тобто в процесі будь якої творчої 
діяльності. Тому визначальними характеристиками типу соціального капіталу, який 
стимулює іноваційну діяльність, створюючи для неї сприятливе соціальне середовище, є 
поєднання взаємної (загальної) довіри та толерантності. Причому таке поєднання найбільш 
вірогідне в межах локальних і регіональних інноваційних систем. 

Оскільки мережі і ринки функціонують виходячи з різної логіки обміну, Н. Агапітова 
[23] ввела чіткий розподіл між ринковим і мережевим режимами відповідно до типу правил, 
які формують взаємодію між окремими суб’єктами інноваційних систем: 

- у ринковому режимі взаємодії між суб’єктами визначені лише офіційними інститутами і 
забезпечені одномоментними угодами; 

- в мережевому режимі взаємодії організовані відповідно до неофіційних норм, звичаїв і 
традицій (інституцій), що складають культурну основу економіки; суб’єкти тут пов’язані 
тривалими соціальними зв’язками і їхні дії інтегровані в гетерогенні структури, складені 
сильними й слабкими зв’язками. 

Спроможність суб’єктів маневрувати між різними соціальними контекстами 
мережевого режиму, а також переходити від мережевого до ринкового режиму і навпаки, Н. 
Агапітова вважає одним з основних джерел динаміки інноваційних систем. Така соціальна 
структура позитивно впливає на технологічний розвиток, сприяючи поширенню знань і 
технологій, кооперації і розподілу ризиків, що критично важливо під час радикальної 
невизначеності, пов’язаної з інноваційною діяльністю. 

Виходячи з цього, Н. Агапітова запропонувала варіант типології соціальних мереж, що 
мають бути в інноваційних системах. Вони наведені нами у порядку зменшення сили 
соціальних зв’язків: традиційні мережі (найтісніші родинні і дружні зв’язки, що генерують 
в'яжучий соціальний капітал), бізнес-групи (тісні внутрішньокорпоративні зв’язки – 
корпоративний капітал), регіональні мережі (сусідські взаємодія і взаємодопомога) та 
науково-дослідні і промислові мережі (співробітництво в межах єдиної професійно-
технологічної спільноти). Два останні типи мереж генерують найбільш позитивний для 
економічного розвитку поєднуючий соціальний капітал.  

Наприклад, в регіонах Іспанії такі характеристики, як рівень довіри, рівень розвитку 
соціальних мереж, сила соціальних зв'язків, ступінь спільності цінностей і норм справляють 
безпосередній позитивний вплив на результативність інноваційної діяльності. На основі 
емпіричного економетричного моделювання з’ясовано, що соціальний капітал може бути 
вирішальним чинником в процесі створення та дифузії знань, як безпосередньо, так і 
опосередковано, збільшуючи ефективність інших технологічних факторів, зокрема витрат на 
НДДКР, але найбільше – ефективність залучення людського капіталу. Він відіграє більшу 
роль у регіонах з високим рівнем доходів внаслідок їх більшої технічної і технологічної 
структурованості, що збільшує окупність витрат соціального капіталу на інновації. В 
регіонах з низьким рівнем доходів прямий ефект від витрат на НДДКР та залучення 
людського капіталу є вищим, що може бути ознакою існування ефекту зменшення окупності 
із накопиченням таких витрат [8]. 

На користь останнього твердження свідчить те, що з початком ХХІ ст. багато компаній-
лідерів не змогли отримати очікувану віддачу від своїх інвестицій у НДДКР. Тому виникла 
практика «відкритих інноваційних процесів» на додачу до внутрішніх НДДКР, започатковані 
мережеві проекти «колективного генерування ідей» щодо нових продуків і послуг. Однак 
нам не відомо жодного дослідження, яке б оцінювало ефективність мереж колективного 
генерування ідей [24]. 



Макро моделі інноваційно ефективного соціального капіталу 
П. Дасгупта [25] запропонував теоретичну модель впливу соціального капіталу на 

економічне зростання у складі агрегованої виробничої функції для двох не пов’язаних 
національних економік і =(1,2): 

Yi = Ai F(Ki, Ni hi Li),     (1) 
де:  Yi – сумарний випуск; 

Ai – сукупна продуктивність факторів виробництва у і-тій економіці (загальний індекс 
інституційної досконалості, що враховує, зокрема: системи захисту прав власності та 
поширення знань), причому Аі.>0; 

Ki – сумарне накопичення капіталу (фізичних активів) у і-тій економіці; 
Ni – кількість населення у і-тій економіці; 
hi – людський капітал у традиційній формі (рівня здоров’я та освіти) плюс мережевий 

(соціальний) капітал (network capital) у і-тій економіці; 
Li – кількість годин, відпрацьованих особою у і-тій економіці.  
Згідно з нею, збільшення позитивного капіталу за рахунок поліпшення громадської 

кооперації, наприклад, у економіці і=1 призведе там до збільшення або продуктивності 
виробництва A1, або людського капіталу h1, або обох факторів одночасно, що збільшіть і 
сумарний випуск Y1.  

Е. Мігуелес та інші [8] розробили економетричну модель інноваційного ефекту 
соціального капіталу на основі знаннєвої виробничої функції (knowledge production function), 
що встановлює зв'язок між витратами на інноваційну діяльність (зокрема, витратами на 
НДДКР (RD), людським капіталом (HK), деякими соціальними і структурними 
особливостями певних регіонів (Z), та результатами інноваційного діяльності, наприклад, 
кількістю патентів (PAT), виданих в регіоні i у період часу t: 

Зокрема, у функціональній формі моделі Кобба-Дугласа (Cobb-Douglas): 
321 βββ

itititit ZHKRDPAT ⋅⋅=            (2) 
Параметри β для витрат на НДДКР (RD) та змінної людського капіталу (HK) є 

позитивними. Z є сукупністю змінних, що відображають відмінності регіонів за схильністю 
їх населення до інноваційної діяльності через певні культурні, соціальні і структурні 
чинники. До складу моделі (2) у [8] додатково ввели: індикатор соціального капіталу (SK) (з 
позитивним і значимим параметром β); частку зайнятих виробничою діяльністю (MAN) в 
кожному з регіонів, оскільки саме зайняті у промисловості частіше патентують результати 
своїх досліджень і розробок (параметр β для цієї змінної також позитивний і значимий). Для 
врахування зовнішніх факторів, пов'язаних із спеціалізацією робочої сили, розміщенням 
споживачів і постачальників, фізичної та інституціональної інфраструктур, відмінностей у 
масштабі та агломераційних ефектів також введено: індекс спеціалізації (SpIn) регіону (має 
позитивний знак) та змінну кількіості населення (POP) регіонів. 

Щоб визначити (шляхом статистичної оцінки моделі) не лише прямий вплив 
соціального капіталу на результативність інноваційної діяльності, а й взаємозалежність між 
соціальним капіталом і витратами на НДДКР у модель також введено вирази для врахування 
цих опосередкованих ефектів через параметр β кожної з цих взаємодій: 
PATit= β0 + β1 ln(RDit) + β2 ln(HKit) + β3 ln(SKit) + β4 ln(MANit) + β5 ln(SpInit) + β6 ln(POPit) + 

+ β7 [ln(SKit) ln(HKit)] + β8 [ln(SKit) ln(RDit)] + δ t+εit,        (3) 
де εit – значення випадкової помилки. 

В якості індикатора соціального капіталу у моделі (3) використано складний показник, 
запропонований у [20]. Він заснований на вирішенні оптимізаційної задачі інвестувння в 
соціальний капітал (витрат часу на стосунки іншими людьми і співробітництво з ними). 
Продуктивністю певного обсягу капіталу є його корисність (обсяг послуг), яку той 
забезпечує в разі його використання, у цьому випадку – зменшення трансакційних витрат в 
економіці завдяки мережам зв’язків, спільним цінностям, нормам та довірі. З умов 
оптимізаційної задачі, виробничої функції Кобба-Дугласа та умов накопичення соціального 
капіталу у [20] отримана наближена його оцінка для кожного періоду у вигляді такого 
індексу накопичення соціального капіталу (sk*

it), що може бути розрахований емпірично: 
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Він прямо і позитивно залежить від доходу yt, апроксимованого ВВП; зворотно 
залежить від нерівності за доходами G, апроксимованої регіональним індексом Джині, 
оскільки ризик бути відсунутим від участі у споживанні колективного доходу за збільшення 
нерівності зростає; позитивно залежить від очікуваної тривалості життя T, оскільки це 
збільшує кількість років, впродовж яких індивід братиме участь у соціальних мережах; 
негативно залежить від рівня зарплати iw ; негативно залежить від граничних витрат на 
взаємодію С’(Is), апроксимованої часткою людей з вищою освітою серед людей 
працездатного віку; від рівня знецінювання соціального капіталу d (δ = (1– d) – рівень 
окупності інвестицій у соціальний капітал), апроксимованого рівнем безробіття; та від 
фактора знижки (discount factor) ρ, який приймається у 4%. Параметр β виробничої функції 
Кобба-Дугласа на одного працюючого може бути оцінений на основі національних рахунків. 

Цей індекс є, фактично, моделлю механізму формування соціального капіталу. Однак 
його важко інтерпретувати на макро-рівні і він повертає розгляд до питання, що первинно – 
нерівність, інститути чи соціальний капітал. 

Теоретичне моделювання динамічних зв’язків, пов’язаних з нерівністю, соціальним 
капіталом і інститутами на макро-рівні, здійснене Д. Карамутою у [13], виходить з того, що 
нерівність, соціальний капітал і інститути тісно взаємопов'язані. Що існує циклічна динаміка 
між цими феноменами, оскільки нерівність доходів (для спрощення різнорідність населення 
відображається розподілом доходів населення) впливає на соціальний капітал, останній 
створює або змінює інститути, а інститути впливають на розподіл доходів, і так далі, поки 
один з рівнів рівноваги не буде досягнутий. Досягнення певної рівноваги залежить від 
початкового рівня нерівності доходів. Рівновага, відповідна високому початковому рівню 
нерівності доходів, має характеризуватися неегалітарними інститутами і низькою взаємодією 
між індивідами; натомість відповідна низькому рівню нерівності доходів – інститутами, які 
сприяють подальшому егалітарному розподілу доходів і сильній соціальній взаємодії. 

У моделі розглянуто суспільство з населенням N, де кожний індивід i € [0,N] сам 
вирішує чи утворювати групи з іншими індивідами. Це рішення засновано на ступені 
нерівності доходів у населенні, оскільки індивіди воліють взаємодіяти з тими, хто подібний 
до них за сумою отримуваних доходів. У більш нерівному суспільстві індивіди прагнуть 
сформувати більшу кількість груп (виникає поляризованіше суспільство). Приймається, що 
відсутні конфлікти між групами, соціальні протести, революції, громадянські війни, які 
спричиняють раптові інституціні зміни. Що один індивід може брати участь лише в одній 
групі і якщо вирішує не брати участь в жодній, то розглядається як одинична група (тобто 
кількість членів якої дорівнює 1). 

Якщо кількість груп в населенні G = 1, це відповідає надзвичайно об'єднаному, а G = N 
– цілковито поляризованому суспільству. Соціальний капітал задано відношенням с = G/N, 
де с → 0 є високим рівнем соціального капіталу, а с → 1 – низьким. Приймається, якщо N → 
∞, то G = 1 і с ~ 0. Оскільки соціальний капітал залежить від ступеня нерівності доходів, G = 
g(θ), де θ – індекс нерівності, наприклад індекс Джині, причому: θ € [0,1], g(•) є 
неперервною функцією, g'(θ) > 0. Тому «функція соціального капіталу» визначається як с = 
f(θ), а «функція нерівності» – як f(θ) = g(θ) / N. 

Розвиток інститутів відображено «функцією інститутів», що фіксує соціальний 
капітал відносно нерівності доходів. Тому θ = І(c), де І(•) – неперервна функція і 
припускається, що І(0) = 0 і І(1) = 1, оскільки приймається, що високий соціальний капітал 
(низький c) призводить до низької нерівності (низького θ) і навпаки. 

У [13] припускається, що функція I(c) має однакову форму для всіх типів суспільств і 
лише f(θ) варіює залежно від їх типів. Форма і розміщення цієї функції залежать від ступеня 
несприйняття індивідів з іншим рівнем доходу. Типу суспільства із низьким ступенем 
несприйняття нерівності в разі низької нерівності і збільшенням відрази до нерівності за її 
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зростання (характерно для посткомуністичних, транзитивних країн), відповідає «S» подібна 
f(θ) з трьома рівнями рівноваги функції соціального капіталу із функцією інститутів (рис. 1). 

Середній рівень рівноваги f(θ) тут нестабільний, тоді як обидві рівноваги на 
екстремумах – стабільні. Тому розглядається критичний рівень нерівності доходів θC, 
перевищення якого посуватиме суспільство до вищого рівня нерівності доходів, нижчого 
рівня соціального капіталу із неегалітарними інститутами («поганими»). В разі початкової 
нерівності нижче критичного рівня, суспільство тяжітиме до рівноваги з меншою нерівністю 
доходів, вищим рівнем соціального капіталу та егалітарними інститутами («хорошими»). 

 
Рис. 1. Три  рівні рівноваги функції соціального капіталу f(θ). 

Джерело: [13] 
Згідно з [13] найбільш імовірним випадком у більшості типів суспільств є наявність 

двох стійких рівноваг. Забезпечення зростання добробуту у таких суспільствах 
потребуватиме політики, що знижує нерівність нижче критичного рівня. Однак із 
перевищенням критичного рівня така політика буде мало імовірною, оскільки реальна влада 
перебуває у груп, які найкраще позіціоновані на шкалі розподілу доходу і можуть самі 
вирішувати, яка політика їм вигідніша, реалізуючи політики, спрямовані на збільшення або 
збереження нерівності. Лише у надзвичайних обставинах правлячі еліти можуть тимчасово 
обрати політику певного зниження нерівності, але не матють жодного стимулу для тривалого 
її зниженя. З іншого боку, політична влада, делегована близькими за доходами індивідами в 
суспільстві з егалітарними інститутами, розподіляється між групами рівномірно. За такого 
рівня рівноваги немає стимулів для здійснення політик, які збільшують нерівність. Тому 
єдиним способом, яким суспільство може бути пересунуто на інший рівень стійкої рівноваги, 
є екзогенні революційні зміни у інститутах, викликані, наприклад, природними 
катастрофами. Вони можуть змінити розподіл доходів настільки, що посунуть суспільство до 
іншого рівня стійкої рівноваги, якщо такий існує. 

Однак, як показали емпіричні дослідження І. Крючкової, найбільш збалансовані і 
стабільні національні економіки спостерігаються в країнах, де розподіл доходів дає 
найкраще наближення до закону Золотого перерізу (ряду Фібоначчі), а не до повної рівності. 
У таких економіках, передусім у країнах скандинавського макрорегіону, відзначаються 
найвищі рівні позитивного соціального капіталу, самодисципліни і відповідальності. Такі 
економічні системи, за інших рівних умов, є більш інновативними і конкурентоздатними.  

Тому ідеально рівний розподіл доходів, як і надто нерівний (постульовані у моделі [13] 
як стійкі рівні рівноваги соціального капіталу), є глибокою деформацією, відхиленням від 
природної закономірності розвитку національних економічних систем [26, с. 48-49, 97]. Вони 
сприяють економічній стангації, а не розвитку.  

Відповідно, нелінійний розподіл доходів населення (та фірм) за законом Золотого 
перерізу може бути формальним критерієм (мірою) максимально можливого рівня 
накопичення позитивного соціального капіталу в суспільстві. 

Виходячи з цієї логіки, І.П. Макаренко висунув ідею відносної оцінки загального запасу 
позитивного соціального капіталу на макро-рівні (SCr) за величиною відхилення від цього 
критерію, у формі суми (за децильними групами) модулей відносних відхилень (у частках від 
«1») реального розподілу нерівності від природного (за Золотим перерізом): 
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де:  і = 1,2,3…10 (децильні групи за доходами населення); 
Yi – наявна кількість осіб у децильній групі і;  
Yi*– кількість осіб у децильній групі і в разі розподілу за Золотим перерізом. 
Значення показника (5) значно легше інтерпретувати, ніж індекса накопичення 

соціального капіталу (4), а його розрахунок набагато простіший технічно. Близьке до «0» 
значення показника (5) свідчитиме про сприятливість соціального середовища для розвитку 
інноваційних процесів, а його тривале зменшення в часі – про тенденцію до поліпшення 
соціального середовища. 

Висновки: 
1. Соціальний капітал є результатом роботи соціальних мереж міжособистісних 

взаємодій на основі історично обумовлених культурних цінностей і норм, притаманних цим 
мережам. Їх особливості визначають інституційну структуру суспільства, що раз 
сформувавшись, у свою чергу впливає на характеристики соціального капіталу в контексті 
його сприятливості або несприятливості для економічного розвитку. 

2. Позитивну чи негативну якість соціального капіталу визначає, перш за все, сила 
зв’язків у мережі. Переважання сильних зв’язків традиційних мереж фрагментує суспільство 
і сприяє поширенню корупції, тоді як розвиток слабких зв’язків у мережах знайомств сприяє 
поширенню знань і кооперації в економічній діяльності. 

3. Збільшення позитивного соціального капіталу в суспільстві сприяє соціально-
економічному розвитку. Прискорення розвитку досягається активізацією інноваційних 
процесів, швидке розгортання яких потребує специфічного соціального середовища і типу 
позитивного соціального капіталу, який характеризується поєднанням вимірів загальної 
довіри і толерантності, що забезпечується у інноваційних системах. 

4. В успішних інноваційних системах формуються складні мережеві структури, 
складені сильними й слабкими зв’язками (у певному співвідношенні, залежно від 
соціокультурної специфіки суспільства), які дають змогу динамічно переходити від 
мережевого (кооперація) до ринкового (конкуренція) режиму діяльності і навпаки. 

5. Врахування взаємодії соціального капіталу і інституційної структури суспільства на 
макро-рівні в рамках емпірико-соціологічного підходу вирішується багатовмірною оцінкою 
за характеристиками, зокрема: загальна довіра (пов’язана з особистою безпекою), довіра до 
інститутів (пов’язана з якістю надання суспільних послуг), сприйняття корупції (пов’язане із 
культурними особливостями), рівень корупції (як можлива результуюча характеристика). 

6. Суспільна нерівність, відображена показниками розподілу населення за рівнем 
доходів, є визначальним чинником якості соціального капіталу (рівня накопичення 
позитивного соціального капіталу). Макроекономічні підходи до моделювання механізму 
формування соціального капіталу та його впливу на економічну динаміку апроксимують 
якість соціального капіталу саме ступенем нерівності. 

7. Критерієм сприятливості соціального середовища на макрорівні для забезпечення 
економічного зростання є нелінійний розподіл доходів в суспільстві, наближений до ряду 
Фібоначчі. Це дає змогу визначити інтегральний показник накопичення позитивного 
соціального капіталу в суспільстві за сумарним відхиленням від такого розподілу. 
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