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Статтю присвячено актуальним питанням визначення інституційного середовища формування соціально-
го капіталу. Визначено основні фактори інституційного середовища, які впливають на формування соціаль-
ного капіталу. Досліджено світовий досвід та процеси інституціоналізації. Окреслено основні напрями підви-
щення рівня соціального капіталу в аграрній сфері за рахунок використання зовнішніх та внутрішніх факторів.
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Статья посвящена актуальным вопросам определения институциональной среды формирования соци-

ального капитала. Определены основные факторы институциональной среды, которые влияют на форми-
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Підприємства, установи, організації 
не можуть існувати відокремлено від суспіль-
ства. Вони є наслідком діяльності цього сус-
пільства та виконують певну соціально-еконо-
мічну функцію із задоволення різноманітних 
потреб його членів. У процесі свого розвитку 
суспільство створює певні соціально-еконо-
мічні, правові умови для зародження і розви-
тку підприємства, підприємницької діяльності, 
розвитку суспільства, соціуму тощо. Нині 
одним із ключових напрямів розвитку є також 
створення та розвиток соціального капіталу 
агарної сфери. Встановлення сприятливого 
інституційного середовища сприяє розвитку 
важливих секторів економіки України, а про-
блеми сповільнюють темпи зростання, тому 
виникає необхідність визначення напрямів 
удосконалення інституційного середовища 
формування соціального капталу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питаннями формування інституційного серед-
овища та його ролі у формуванні соціального 
капіталу займалися такі вчені, як: Р. Нортон, 
В. Геєць, А. Гальчинський, С. Дзюбик, О. Ривак, 
А. Хоскінг, А. Бруно, Х. Брусевич та ін. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Вищеозначені науковці 
вивчають окремі складові частини інституцій-
ного середовища, не виділяючи при цьому 
проблематику формування соціального капі-
талу, а саме приділяють увагу діяльності дер-
жавних органів стосовно організації інститу-
ційного процесу та нормативно-правового 
забезпечення. Але недостатньо уваги приді-
лено саме питанням забезпечення інститу-
ційного середовища формування соціального 
капіталу агарної сфери.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є розроблення засад 
формування інституційного середовища фор-
мування соціального капіталу в умовах стабі-
лізації та адаптації до вимог глобалізації в еко-
номічних процесах. У зв'язку із цим питання 
щодо виокремлення та розмежування склад-
ників системи факторів та створення належ-
них умов для ефективної діяльності інститутів 
формування соціального капіталу є актуаль-
ним та вимагає подальшого розгляду.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. В економічній літературі інсти-
туційне середовище розглядається як 
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сукупність основоположних політичних, соці-
альних, юридичних та економічних правил, 
що визначають рамки людської поведінки й 
утворюють базис для виробництва, обміну і 
розподілу. В. Савченко стверджує, що інсти-
туційне середовище – це чіткий упорядкова-
ний набір інститутів, що визначають рамкові 
умови функціонування й розвитку економіч-
них суб'єктів [1]. Інституційне середовище 
формування соціального капіталу охоплює 
сукупність інституцій (інституційне забезпе-
чення), а також нормативно-правових актів, 
які регламентують її здійснення (нормативно-
правове забезпечення). Воно має певні пози-
тивні напрацювання і водночас характеризу-
ється певною недосконалістю. 

Інституційне середовище має забезпечити 
відродження основних галузей економіки, 
передусім сільського господарства, шляхом 
реалізації природних і конкурентних переваг 
у цих важливих для країни галузях. 

До інституційних чинників формування 
соціального капіталу належать політичні, пра-
вові та економічні правила гри, а також соціо-
культурні чинники [2]. У деяких публікаціях 
стосовно розвитку інститутів містится думка 
стосовно того, що спонтанний процес фор-
мування інститутів ринкового середовища 
та неузгодженість взаємодії між ними стали 
основною причиною незадовільних результа-
тів на початку становлення держави та зумо-
вили складності в кризовий період розвитку 
України [3]. 

Тому побудова ефективного інституційного 
середовища виступає основою сталого роз-
витку країни. На рис. 1 наведено графічну 
модель інституційних чинників формування 
соціального капіталі аграрної сфери.

Основою формування соціального капі-
талу аграрної сфери є підприємництво. Так, 
С. Дзюбик та Ривак О. [4] приводять загальні 
умови розвитку підприємництва для країн з 
ринковою економікою: стабільність державної 
економічної і соціальної політики, яка є дже-
релом формування у підприємців та інвесто-
рів упевненості в тому, що вони не стануть 
жертвами кон'юнктурних політичних рішень 
або компаній; позитивна громадська думка – 
ставлення до підприємництва як до одного з 
престижних занять у суспільстві, терпимість 
до підприємницьких невдач; пільговий подат-
ковий режим, який забезпечує дійові стимули 
для відкриття нових підприємств і розши-
рення наявних; наявність розвинутої інфра-
структури підприємництва – інноваційних і 
впроваджуючих центрів, що фінансуються на 

пайових началах державою і приватним біз-
несом, консультативних центрів і центрів із 
питань підготовки підприємців; ефективна 
система захисту інтелектуальної власності, 
дія якої охоплює не тільки винахідництво, а й 
усю продукцію, в тому числі нові ідеї, концеп-
ції і методи ділової активності; дебюрократи-
зація процедури регулювання господарської 
діяльності з боку державних органів, зокрема 
скорочення форм звітності, полегшення пра-
вил реєстрації нових фірм тощо.

У найбільш загальному плані підприєм-
ницьке середовище, його основні характерні 
складники задаються економічною системою 
кожної держави. Так, англійські дослідники 
вважають, що система вільного підприємни-
цтва є економічною системою, яка характе-
ризується наявністю у громадян права воло-
діння капіталом і власністю, а також права 
займатися підприємництвом за обмеженого 
втручання держави [5]. Система вільного під-
приємництва стимулює діяльність підприєм-
ців, а також прагнення приватних власників 
до прибутків. 

Найбільш повну характеристику підприєм-
ницького середовища подає англійський еко-
номіст А. Хоскінг, уважаючи його основними 
складниками не тільки економічну, а й полі-

Рис. 1. Інституційні чинники формування 
соціального капіталу аграрної сфери

Джерело: власна розробка
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тичну ситуацію, правове, соціально-культурне, 
технологічне, географічне, інституціональне та 
організаційно-технічне середовище [5].

У цілому підприємницьке середовище 
включає в себе економічну обстановку, полі-
тичну ситуацію, правове, соціально-куль-
турне, технічне, фізичне та інституціональне 
середовище.

Зарубіжні вчені виділяють також інші фак-
тори підприємницького середовища. Так, 
А. Бруно [6] побудував модель підприємниць-
кого середовища, яка базується на багатьох 
факторах підприємництва.

Варто зазначити, що під час дослідження 
підприємництва необхідно розмежовувати 
поняття підприємницького клімату і підприєм-
ницького середовища. Складники підприєм-
ницького середовища є пасивними до тих пір, 
поки не буде створений підприємницький клі-
мат. Останній є більш активною і динамічною 
категорією, що означає сукупність конкретних 
параметрів підприємницького середовища, 
які регулюють, регламентують, визначають 
підприємницьку діяльність і з якими підпри-
ємець як суб’єкт господарювання вступає у 
взаємодію, розвивається сам і спонукає їх до 
саморозвитку.

Підприємницьке середовище характери-
зується суспільно-економічною ситуацією, 
що склалася у суспільстві. У це визначення 
включаються наявність підприємницького 
корпусу, стан правової бази підприємництва, 
ставлення суспільства до підприємництва, 
домінування економічних зв'язків ринкового 
типу, можливість залучення підприємниць-
кого капіталу, ступінь економічної свободи 
тощо. Останній фактор – економічна свобода 
суб’єктів господарювання – являє собою сво-
боду господарської діяльності, торгівлі, зем-
лекористування, співробітництва та ін. Еко-
номічна свобода однаково важлива як для 
підприємця, так і для споживача, оскільки 
вона створює середовище для творчої діяль-
ності особистості, сприяє реалізації підприєм-
ницької ініціативи.

На практиці економічна свобода означає 
право розпочинати або припиняти власну 
справу, купувати будь-які ресурси, використо-
вувати будь-яку технологію, виробляти будь-
яку продукцію і пропонувати її до продажу 
за будь-якою ціною, вкладати свої кошти на 
власний розсуд [7]. 

В Україні процес становлення вільного під-
приємництва розпочався разом із трансфор-
мацією економічної системи та початком про-
цесу роздержавлення. Тимчасовий вакуум 

економічної координації, якою характеризу-
вався даний процес, негативно позначився на 
формуванні політичної й економічної ситуації 
в країні, загострив соціальні проблеми в сус-
пільстві.

Формування адекватних ринкових еконо-
мічних відносин було ускладнено структур-
ною недосконалістю та диспропорційністю 
національної економіки, що сформувалася 
під впливом принципово інших важелів еко-
номічної координації та мотивації, серед 
яких – надмірно висока частка важкої промис-
ловості, обмежене виробництво споживчих 
товарів, неефективна система збуту, нероз-
винена галузь роздрібної торгівлі.

Значна недосконалість ринкового серед-
овища у перехідний період проявлялася у 
нерозвиненості й викривленому характері 
грошової системи, дефіциті внутрішнього 
попиту, обмеженій мобільності ресурсів та 
слабкій фінансовій системі, нераціональ-
ності структури продуктивних сил, недоско-
налій законодавчій сфері. Криза фінансів 
мікрорівня, катастрофічне звуження ємності 
внутрішнього ринку, надто високий податко-
вий прес практично позбавили більшість під-
приємств здатності до ведення самостійних 
відтворювальних процесів. Частину підпри-
ємств це спонукало до одержання «ренти» 
у вигляді пільг, преференцій чи послаблень 
у дотриманні нормативно-правових вимог. 
Це призвело до обтяження державної полі-
тики тиском приватних інтересів, що суттєво 
зменшило її дієвість та збалансованість. 
Інша частина підприємств перемістилася до 
«тіньової» економіки, перетворившись на 
політичних антагоністів держави.

Розвиток підприємництва в Україні галь-
мують також високі податки, корумпова-
ність державних чиновників, недосконале і 
нестабільне законодавство, високі відсоткові 
ставки за кредит, низька платоспроможність 
населення та інші чинники. Все це створило 
істотні перешкоди для формування сприятли-
вого підприємницького середовища.

У 1996 р. в рамках Проекту сприяння під-
приємництву Міжнародна фінансова кор-
порація (МФК), член Групи Світового банку, 
розпочала щорічні дослідження малого та 
середнього підприємництва в Україні та ана-
ліз регуляторного середовища для розвитку 
підприємств. Предметом дослідження стала 
низка факторів, що визначають умови для 
ведення бізнесу в Україні, а саме: доступ до 
зовнішнього фінансування, система оподат-
кування, державне регулювання зовнішньо-
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торговельної діяльності, одержання дозволів, 
сертифікація, одержання ліцензій, реєстрація 
та проведення перевірок підприємств [8].

Згідно з опитуванням представників укра-
їнських підприємств, протягом останніх трьох 
років основними перешкодами для розвитку 
бізнесу стали: оподаткування, нестабільність 
законодавства, недобросовісна конкуренція, 
нестача кваліфікованих працівників, полі-
тична нестабільність, корупція, регуляторне 
середовище, залучення додаткових фінансо-
вих ресурсів, підприємницький клімат на міс-
цевому рівні, дії центральних органів влади, 
кримінальний тиск.

Проте варто зазначити, що, незважаючи 
на негативні тенденції, в Україні створено 
умови для формування сучасної системи 
інститутів підтримки підприємництва, що, 
своєю чергою, позитивно вплине на форму-
вання соціального капіталу.

Виходячи з характеристики підприємниць-
кого середовища, можна узагальнити ті фак-
тори, що на нього впливають, як зовнішні, 
так і внутрішні. До зовнішніх можна віднести 
економічні, інституційні, політичні, правові, 
соціокультурні [9]. До внутрішніх – сукупність 
інфраструктурних інститутів, нематеріальні, 
відносно стійкі чинники, які є зовнішніми щодо 
окремих індивідів і які можуть впливати на 
їхню поведінку [10]. 

Вплив цих факторів призводить до постій-
ної трансформації, що пов’язано з інституці-
ональними змінами, зумовленими невідпо-
відністю між наявними інститутами і новими 
умовами, що виникли, тому виникає необхід-
ність у сучасних інституційних технологіях, 
які пов’язані з генерацією та імпортом нових 
інститутів, які здатні забезпечити зниження 
трансакційних витрат функціонування еко-
номіки та формування соціального капіталу 
агарної сфери.

Висновки з цього дослідження. Підсу-
мовуючи вищенаведене, можна сказати, що 
існує система чинників, що здійснюють пев-
ний вплив на діяльність інститутів форму-
вання соціального капіталу. Вдосконалення 
методологічного підходу відбору інстру-
ментів позитивного впливу на формування 
соціального капіталу дасть змогу підвищити 
його рівень.

Підвищенню рівня соціального капіталу 
будуть сприяти моніторинг діяльності інсти-
тутів підтримки підприємництва а також 
упровадження показника ефективності 
функціонування інститутів підтримки підпри-
ємництва. 

Подальші розвідки у цьому напрямі поля-
гають у розробленні показника ефективності 
функціонування інститутів формування соці-
ального капіталу аграрної сфери.
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