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багатофункціонального використання сільських територій; створення умов для 

діяльності громад нового типу; інвестування фізичними особами (поселенцями) 

розвитку сільських територій. 3) Впровадження механізмів відродження 

сільських територій державними та представницькими органам влади можливе 

за умови проведення інформаційної та організаційної роботи, яка б забезпечила 

швидку реалізацію громадянами України права на отримання земельної ділянки 

для облаштування родової садиби. 4) Підоблікові Пенітенціарної служби могли 

б бути організовані в окремі поселення, з метою реалізації можливості 

проведення для таких поселень спеціальних грантів, фондів, проведення 

організованого освітнього та професійного навчання, а також надання 

спеціалізованої допомоги у виробничих питаннях. 
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СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ МЕРЕЖІ 

 

Вплив загальносвітових тенденцій та інтеграція українського ринку в 

глобальну економіку обумовлюють необхідність пошуку якісно нових ресурсів 

розвитку національної економіки, одним з яких є соціальний капітал як 

передумова створення та результат функціонування підприємницьких мереж. 

Вагомий внесок у розробку теоретико-методологічних та практичних 
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засад розвитку соціального капіталу внесли такі вчені: іноземні – П. Бурдьє [2], 

Дж. Коулмен [10], Д. Норт [4], Ф. Фукуяма [8]; вітчизняні – М. Туган-

Барановський [6], О. Шпикуляк [7, 9] та багато інших. Проблеми створення та 

функціонування підприємницьких мереж висвітлювались у працях іноземних 

науковців Д. Форда [11], А. Халінена [12], Х. Хоканссона [11], а також 

вітчизняних дослідників С. Бульби [1], О. Кавуна [3], В. Семенова [5] та 

багатьох інших. Однак проведені дослідження не можна вважати завершеними. 

Тривають дискусії щодо визначення сутності та складу соціального капіталу, 

особливостей його прояву в окремих сферах економічної діяльності. 

Залишаються недопрацьованими питання становлення та функціонування 

підприємницьких мереж. У сукупності це зумовило вибір теми, визначення 

мети й завдань цього наукового дослідження. 

Проблематика соціального капіталу в останні роки стійко увійшла в коло 

основних інтересів як західного, так і вітчизняного наукового співтовариства, 

виходячи далеко за межі суто економічного дискурсу. На основі критичного 

опрацювання літературних джерел нами сформульовано авторське визначення 

соціального капіталу як сукупності здатних приносити дохід зв’язків та 

соціально-економічних відносин, які виникають у певній соціальній мережі на 

основі існуючих норм та довіри. Соціальний капітал формується на основі 

взаємовідносин всередині груп людей, які поєднуються завдяки спільним 

інтересам і підтримують неформальні контакти з метою взаємної вигоди й 

допомоги. Соціальний капітал нерозривно пов’язаний з інституціональними 

утвореннями, у буквальному сенсі формується завдяки ним. Вважаємо, що в 

становленні та розвитку підприємницьких мереж провідну роль відіграє саме 

соціальний капітал. Починаючі з 80-х років ХХ століття в наукову 

термінологію увійшло поняття «підприємницькі мережі», яке набуло визнання 

й поширення як у теорії, так і на практиці. Підприємницькі мережі являють 

собою особливу форму взаємодії суб’єктів ринку, яка передбачає спільне 
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використання їхніх ресурсів і ділової активності для створення додаткових 

конкурентних переваг.  

На рис. 1 наведений взаємозв’язок соціального капіталу й 

підприємницьких мереж. 

 
Рис. 1. Взаємозв'язок соціального капіталу з підприємницькими мережами 

Джерело: складено автором на основі опрацювання літературних джерел 

 

Розвиток підприємницьких мереж сприяє зниженню трансакційних 

витрат її суб’єктів, яке відбуватиметься внаслідок подолання витрат, пов’язаних 

з доступом до ринків, ресурсів, інформації, інвестицій, інновацій тощо.  

Формування підприємницької мережі включає основні етапи, необхідні 

умови і наслідки кожного з них.  

Так, на першому етапі для формування взаємної довіри необхідна 

наявність особистих дружніх стосунків, позитивної особистої репутації 

керівника та відповідного іміджу підприємства, які призведуть до виникнення 

деяких позитивних очікувань, зниження рівнів невизначеності та ризику, а 

також сприятимуть створенню попередніх умов для кооперації.  

СОЦІАЛЬНИЙ 
КАПІТАЛ 

ДОВІРА НОРМИ 

Суб’єкти підприємницької діяльності 

ПІДПРИЄМНИЦЬКІ МЕРЕЖІ 

МЕРЕЖІ 
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Спонуканням до взаємовідносин між суб’єктами підприємницької 

діяльності на другому етапі є взаємні економічні інтереси сторін, наявність та 

можливість соціального контролю, а також ініціатива однієї сторони до 

кооперації – особливої форми організації економічної діяльності для 

досягнення спільних цілей. В результаті формуються більш тісні довірчі 

відносини, покращуються взаємні очікування, формулюються правила і 

процедури взаємодії.  

Процеси інтеграції, тобто більш тісне взаємозближення та утворення 

стабільних взаємозв’язків, які відбуваються на третьому етапі, передбачають 

створення комунікаційних зв’язків, адміністративного та стратегічного 

об’єднання з метою виконання трансакцій поза типовими ринковими 

відносинами. Саме це сприятиме зниженню трансакційних витрат і створенню 

додаткових конкурентних переваг суб’єктів підприємницької діяльності. 
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