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КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 
 
У статті розглянуто аналіз змісту поняття «соціальний капітал» з метою формування узагальненого трактування 

даного поняття та визначення основних відмінностей з іншими формами капіталу. Автором зазначається, що зміст поняття 
«капітал» зазнав змін і став включати не лише компоненти класичного політекономічного трактування, але також концепти і 
допущення, прийняті в соціології та інших суспільних науках. Визначено, що соціальний капітал полягає в людських 
відносинах, що мають цінність як засіб, здатний бути інвестованим в різні види діяльності. 
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CONCEPTUAL MAINTENANCE OF "SOCIAL CAPITAL" CONCEPT 

 
The article deals with the analysis of what constitutes the "social capital" to form generalized interpretation this concept 

and definition of the main differences with other forms of capital. The author notes that the concept of "capital" has been changed 
and began to include not only classical political economy treatment components, but also concepts and assumptions adopted in 
sociology and other social sciences. The concept of social capital, which belongs to the category of non-classical theories extends 
the application of this concept to potential social connections between people and communities. It was determined that social 
capital is human relationships that have value as a tool that could be invested in various activities. 
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Постановка проблеми. Впродовж останніх двох десятиліть проблематика соціального капіталу є 

предметом вивчення і жвавих дискусій в економіці, соціології, політології. Продуктивність концепції 
соціального капіталу стосовно тлумачення різноманітних проблем від ефективності колективних соціальних 
дій і соціальних джерел економічного успіху індивідуальних і колективних акторів до дослідження проблем 
функціонування демократії і проблем девіантної поведінки, зробили цю концепцію важливим інструментом 
пізнання в соціально-економічних науках. Стрімке поширення порівняно нової концепції в різноманітні 
сфери соціальних досліджень, призводить до розширення рамок теоретичного діапазону концепції 
соціального капіталу, диференціації і спеціалізації емпіричних досліджень цього соціального феномену. 

Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз та зміст поняття «соціальний капітал», розгляд 
основних концепцій даного поняття з метою формування узагальненого трактування соціального капіталу та 
визначення основних відмінностей з іншими формами капіталу.  

Аналіз останніх наукових досліджень. Теорія людського капіталу як самостійна економічна 
дисципліна почала формуватися в кінці 50-х років XX століття у зв'язку з розгортанням науково-технічної 
революції у розвитку продуктивних сил. Вона ґрунтувалася на наукових ідеях про зміст та форму 
продуктивних сил людини таких видатних економістів, як У. Петті, А. Сміт, Д. Рікардо, К. Маркс, Дж.С. 
Мілль, Дж.Б. Кларк, А. Маршалл, Й. Шумпетер та ін. 

Вперше концепцію людського капіталу розробив американський вчений, представник чиказької 
школи Т. Шульц. Основні принципи своєї теорії він виклав у статтях «Формування капіталу освіти» (1960 
р.) і «Інвестиції в людський капітал» (1961 р.), окресливши поняття людського капіталу як сукупність знань, 
здібностей і кваліфікацій, які забезпечують провідну функцію засобів виробництва і предметів тривалого 
користування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження соціального капіталу характеризується 
певним протиріччям між широтою охоплення емпіричних явищ і різноманітністю методологічних підходів з 
одного боку, і недостатньою узгодженістю концептуальних визначень соціального капіталу. Вказана 
обставина призводить до виникнення значних труднощів при інтерпретації емпіричних даних і 
непорівнянності досліджень соціального капіталу, які виконуються представниками різних методологічних 
традицій і сфер соціальних наук. Перш, ніж розглянути зміст різних концепцій соціального капіталу, 
необхідно визначити найбільш загальні параметри цієї концепції, а також її місце в системі економічних і 
соціологічних знань. 

Для концептуального визначення соціального капіталу необхідно вирішити декілька важливих 
теоретико-методичних проблем, у тому числі визначити суть соціального капіталу як феномену, що 
відображає стан соціальних відносин і структуру соціальних зв'язків; встановити його місце серед інших 
форм капіталу; визначити його фундаментальні властивості і основні відмінності від інших відомих форм 
капіталу, включаючи людський і культурний капітал. 

Поняття «соціальний капітал» сходить одночасно до концепцій, розроблених класичною 
політичною економією, так і до теорій соціальної філософії, соціології і етики, що пояснювали природу 
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соціальних відносин індивідів. По своєму походженню концепція соціального капіталу є результатом 
термінологічного запозичення з економічної науки і переосмислення економічної категорії в термінах 
соціально-гуманітарних наук [2, с.5]. Відомо, що поняття «капітал» стало широко використовуватися в 
значенні продуктивного ресурсу в економічній теорії XIX століття. Згідно з трудовою теорією вартості 
капітал – це господарський ресурс, що містить в собі матеріалізовану і живу працю і здатний 
накопичуватися і обмінюватися на інші ресурси. «Капітал – та частина багатства країни, яка вживається у 
виробництві і складається з їжі, одягу, інструментів, сирих матеріалів, машин та ін., необхідних, щоб 
привести в рух працю» [3, с. 450]. У марксистській політичній економії капітал інтерпретується як 
додаткова вартість, що привласнюється буржуазією, і яка бере участь в процесі виробництва, обміну і 
споживання вартостей. Частина додаткової вартості, що виробляється найманою працею і привласнюється 
капіталістами, знову інвестується у виробництво нових товарів і бере участь у виробництві більшої 
додаткової вартості, тобто виступає у формі капіталу. Таким чином, капітал – це одночасно додаткова 
вартість, яка містить в собі працю та інвестиції у виробництво нових вартостей, здатних приносити 
додатковий прибуток. Як додаткова вартість капітал бере участь в процесі виробництва і обміну, а як 
інвестиції він є частиною процесу виробництва додаткової вартості. Класична теорія капіталу К. Маркса 
розглядає капітал і як продуктивний ресурс, і як вираження експлуататорських відносин між двома класами 
капіталістичного суспільства [3]. Капітал в процесі його відтворення здатний приймати різні форми – 
грошову, виробничу, товарну, і зростати в результаті обміну цих форм. Класична політична економія 
визначала наступні властивості капіталу: 

а)здатність до накопичення; 
б)здатність відтворюватись в процесі кругообігу форм; 
в)здатність збільшувати свою вартість (за К. Марксом – вартість, що приносить додаткову вартість); 
г)конвертованість (здатність міняти свої форми: виробнича, товарна) і ліквідність (здатність, 

незалежно від своїх предметних форм, перетворюватися на грошову форму); 
д)здатність виражати економічні відносин учасників виробничої діяльності (експлуатація за К. 

Марксом або розділення праці і неоднакова його цінність згідно з іншими теоріями). 
У неокласичній економічній теорії поняття капіталу піддалося модифікації, проте розуміння його як 

ресурсу, що інвестується з метою отримання прибутку, є домінуючою концепцією. Згодом у рамках 
економічної і соціологічної науки теорія капіталу була доповнена новими формами капіталу, які розширили 
це поняття, вивівши його за межі суто економічного наукового дискурсу. З різноманіття форм капіталу, що 
пропонувалися в соціальних науках упродовж останніх десятиліть, найбільше теоретичне опрацювання 
отримали концепції людського, соціального і культурного капіталу, які, разом з концепцією економічного 
капіталу, отримали широке визнання в сучасній соціології [8]. При цьому концепція соціального капіталу 
отримує подальший розвиток переважно у рамках економічної соціології, а також в політичній науці. 

У зазначених концепціях капіталу зміст поняття «капітал» зазнав змін і став включати не лише 
компоненти класичного політекономічного трактування, але також концепти і допущення, прийняті в 
соціології та інших суспільних науках. Так людський капітал розглядається як сукупність знань, умінь і 
навичок, які має в розпорядженні індивід завдяки навчанню і таланту здатні приносити дохід у вигляді 
грошових коштів, матеріальних і нематеріальних ресурсів [5]. За аналогією з економічним капіталом 
людський капітал зростає в результаті інвестування в нього (наприклад, витрати засобів на освіту), і 
приносить прибуток (наприклад у вигляді збільшення заробітної плати працівника). Індивідуальні 
економічні актори інвестують в розвиток своїх навичок і знань, з тим, щоб добитися вигідніших умов 
оплати їхніх витрат робочої сили внаслідок ефектузбільшення загальної продуктивності своєї економічній 
діяльності. Більш висока оплата праці індивідів, які мають великий об'єм людського капіталу – це 
збільшення частки доданої вартості, яка поступає в розпорядження виробничого персоналу і може 
витрачатися не лише на фізичну підтримку робочої сили, але й знову інвестуватися в людський капітал. 

У розробленій П. Бурдьє і Ж.К. Пассероном концепції культурного капіталу, він є сукупністю 
засвоєних норм, значень, практичних культурних навичок, які дозволяють індивідам і соціальним класам 
ефективно діяти відповідно до громадських правил і очікувань. Згідно П. Бурдье панівні класи зацікавлені в 
інвестиціях в культурний капітал, що забезпечує відтворення цінностей, символів і значень, що визнаються 
цими класами своїми власними і такими, що нав'язуються усім іншим класам суспільства. Інвестиціями 
виступають педагогічні зусилля, витрати на освіту, а прибутком виступає відтворення цінностей, 
ідеологічне панування правлячих класів над суспільством. На відміну від економічного капіталу і подібно 
до людського капіталу, культурний капітал не відчужуваний від людини, він передається йому в процесі 
соціалізації [6]. 

Символічний капітал П. Бурдье розглядав як здатність людини до виробництва думок. Будучи 
інституціалізованим, цей вид капіталу означає наявність легітимної компетенції – права інтерпретувати сенс 
того, що відбувається, що визнається; говорити, «що є насправді» (наприклад, яка «істинна цінність» того 
або іншого капіталу). Це також здатність нав'язувати певне розуміння іншим агентам. Важливу роль в його 
функціонуванні грає маніпулювання різними способами оцінок наявних і потенційних ресурсів (символічне 
насильство). В цьому відношенні усі інші види капіталу залежать від символічного капіталу. Символічний 
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капітал зближується з культурним, але не ідентичний йому. Проте відсутність розробленої теорії, що чітко 
розмежовує їхні відмінності один від одного, функції і способи відтворення культурного капіталу 
залишається перешкодою для широкого використання цієї концепції на рівних з концепціями економічного, 
людського і соціального капіталу. 

Концепція соціального капіталу, яка належить до категорії некласичних теорій, поширює 
застосування цього поняття до потенціалу соціальних зв'язків між людьми і спільнотами: інвестиції в 
соціальні зв'язки продуктивні, вони приносять дохід у вигляді ресурсів, статусних позицій, престижу і 
влади, підтримки, що сприяє підвищенню ефективності індивідуальних і колективних дій. Зіставлення 
теорій різних форм капіталу в узагальненому виді представлене в таблиці 1. 

 
Таблиця 1 

Теорії капіталу 
Форма капіталу Основні теоретики  Джерело Функції Вираз 
Економічний 
капітал 

К. Маркс  Експлуатація Отримання доданої 
вартості 

Фінансові засоби. 
Матеріальні засоби 
виробництва. 
Технології 

Людський капітал Г. С. Беккер,  
Г. Дж. Джонсон,  
Т. У. Шульц 

Навчання Збільшення вартості 
робочої сили. 
Отримання доданої 
вартості. 

Знання, уміння. 

Культурний капітал П. Бурдьє Виховання Відтворення 
домінуючих 
цінностей 

Символи, значення, 
уявлення 

Соціальний капітал П. Бурдьє,  
Дж. Коулман 

Членство в 
соціальних мережах 

Доступ до ресурсів. 
Підвищення 
ефективності 
колективної 
діяльності 

Зв’язки, знайомства, 
відносини 

  
Соціальний капітал має як загальні характеристики капіталу, так і виражені відмінності, які 

дозволяють розглядати його як особливий соціальний феномен, суть якого не може бути зведена до простої 
аналогії з економічним капіталом. Концепція соціального капіталу містить елементи, що зближують її з 
концепціями інших форм капіталу, але одночасно, вона визначає його як особливий феномен, що має свою 
специфічну природу, генезис і прояви. Ці особливості соціального капіталу знайшли своє відображення 
протягом всього становлення цієї концепції і служать основою для продуктивного теоретичного дискурсу 
нині. 

Попри те, що концепція соціального капіталу – порівняно нова теоретична розробка в соціології, 
популярність вона отримала в 1980-і – початок 1990-х років в роботах таких дослідників, як П. Бурдьє, Дж. 
Коулман і Р. Патнем, проте, сам термін «соціальний капітал» виник і використовувався в соціальних науках 
задовго до цього, у тому числі в деяких роботах в значенні, близькому до сучасного. 

Висновки з даного дослідження. Отже, соціальний капітал, в найзагальнішому вигляді, 
розглядається як властивість систем соціальних відносин (соціальних мереж) забезпечувати доступ індивідів 
до ресурсів і підвищувати ефективність їхніх спільних дій. Соціальний капітал полягає в людських 
відносинах, що мають цінність як засіб, здатний бути інвестованим в різні види діяльності людини і 
принести вигоду у вигляді матеріальних і нематеріальних благ. Продуктивна функція соціального капіталу, 
на думку дослідників, може бути виражена в різноманітних формах – від ефективного пошуку праці до 
знаходження каналів збуту продукції виробниками, від мобілізації політичної опозиції до ефективнішого 
соціального контролю суспільством поведінки своїх членів. Соціальний капітал, на відміну від інших форм 
капіталу, не є винятковою власністю окремих осіб. Він виникає, зберігається і відтворюється тільки в 
системі відносин між людьми, хоча може бути використаний як в індивідуальних, так і в колективних і 
громадських цілях. 
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