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користанні сучасних логістичних інформаційних 
систем, що складаються із функціональної та за-
безпечувальної підсистем. Функціональна включає 
сукупність розв'язуваних завдань, згрупованих за 
ознакою спільності мети, а забезпечувальна підсис-
тема складається із технічного, інформаційного за-
безпечення та математичного інструментарію для 
вирішення функціональних завдань. Використання 
сучасних технічних засобів, які забезпечують оброб-
ку і передачу інформаційних потоків, а також про-
грамних продуктів для цих технічних систем – є од-
ним із засадничих принципів методології аналізу і 
проектування логістичних ланцюгів.

Загальне керування якістю (Total Quality 
Management) – це концепція організації контролю 
якісних показників та методів впливу на них на всіх 
стадіях життєвого циклу товару з метою поперед-
ження причин дефектів у виробництві, постійного 
підвищення якості і максимального задоволення по-
треб споживачів.

Для національного АПК і його зернопродуктово-
го підкомплексу дотримання принципу загального 
керування якістю (див. рис. 1) створює організацій-
но-технологічні передумови для інтеграції у світовий 
ринок зерна та продукції його переробки.

Висновки з проведеного дослідження. Основні по-
ложення концепції логістики в зернопродуктовому 
підкомплексі АПК є визначальним задумом реаліза-
ції логістичних функцій, що відображають нашу сис-
тему поглядів на ведення логістичної діяльності. При 

характеристиці галузевих систем, принципи відобра-
жають ті суттєві характеристики, що відповідають 
за правильне, на наш погляд, функціонування сис-
теми, без яких вона не виконувала б свого цільово-
го призначення. Формулювання основних положень 
концепції логістики, адаптованих до умов об’єкту до-
слідження, а також визначення засадничих принци-
пів прикладного аналізу і проектування логістичних 
систем дає можливість для створення теоретичного 
фундаменту якісних перетворень на зернопродукто-
вому ринку України. 
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Постановка проблеми. У сучасній науці сформу-

валося поняття соціального капіталу як суспільно-
го ресурсу, який сприяє інвестиціям, торгівлі та ви-
рішенню суспільних проблем. Соціальний капітал 
зміцнює довіру між партнерами по бізнесу, перетво-
рює індивідуальну репутацію на суспільне надбання, 
підтримує благодійність та інші форми альтруїстич-
ної поведінки тощо. Все це є підґрунтям для розгля-
дання соціального капіталу як ціннісного ресурсу 
розвитку організації разом із традиційними формами 
капіталу як то виробничий і людський капітал. У да-
ний час дослідження поняття, структури соціального 
капіталу носить міждисциплінарний характер та є 
актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні 
зарубіжні вчені, володіючи значним досвідом, ство-
рили фундаментальні основи вивчення соціально-
го капіталу. Серед них слід відзначити Ф. Фукуя-
му (F. Fukuyama) [1], П. Бурдьє (P. Bourdieu) [2], 
Дж. Коулмана (J. Coleman) [3] та ін. Серед вітчизня-
них науковців, які працювали над визначенням по-
няття соціального капіталу, слід зазначити: О. Яре-
менко [7], Ю. Зайцеву [8], М. Горожанкіну. Соціальні 
параметри механізму формування корпоративної со-
ціальної відповідальності розглядав Д. Баюра [6] та 
ін. Разом з тим у науковому середовищі дотепер від-
сутнє загальне бачення соціального капіталу як еле-
менту неуречевленого корпоративного капіталу.

Постановка завдання. Гіпотезою даного дослі-
дження є те, що соціальний капітал виступає нема-
теріальним структурним елементом корпоративного 
капіталу, а його потенціал об’єктивується в мережі 
соціальних корпоративних зв’язків та охоплює орга-
нізаційні можливості фірми.

Метою статті є визначення змісту соціального ка-
піталу та розкриття його функцій як елемента кор-
поративного капіталу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Компа-
нія в інформаційну еру є відкритою системою. Вона 
розглядає інші підприємства не тільки як конкурен-
тів, а як можливих партнерів для створення суміс-
них підприємств. Вона розглядає оптовиків як по-
мічників у реалізації нових, покращених виробів, 
а споживачів – як людей або організацій, з якими 
потрібно будувати довгострокові добрі взаємовідно-
сини. Уміння агентами по закупкам та збуту або 
продавців вести переговори про реалізацію виробів є 
ключовим фактором успіху для організації-виробни-
ка. І це може змінити ситуацію на користь компанії.

Розрізняють дві форми соціального капіталу: 
структурний – суспільні інститути, мережі, асоціа-
ції та правила, яким підпорядковане їх існування; 
когнітивний – довіра, відносини, цінності, норми та 
способи поведінки.

Соціальний капітал базується на таких факторах:
- неформальна структура підприємства (нефор-

мальні взаємовідносини між членами колективу, 
психологічна сумісність, репутація);

- формальна структура підприємства (взаємовід-
носини між членами колективу, які регламентують-
ся посадовими інструкціями та статутом підприєм-
ства);

- соціально-економічний простір, у якому функ-
ціонує підприємство;

- соціальна культура організації (громадські та 
неформальні об’єднання);

- соціальне партнерство з контрагентами на рин-
ку (соціальна довіра організації, соціальна відпові-
дальність перед партнерами по бізнесу та суспіль-
ством);

- імідж організації.
Поділ соціального капіталу за рівнями базуєть-

ся на інституційній структурі соціально-економічної 
системи. При переході з індивідуального рівня со-
ціального капіталу на більш складні виникають ри-
зики зменшення віддачі від приватних інвестицій у 
соціальний капітал. Кожен наступний рівень соці-
ального капіталу змінює характер відносин з контр-
агентами, а також конкретні вигоди, які отримує 
індивід у результаті входження в ті чи інші соціаль-
но-економічні відносини.

У широкому розуміння інвестиції у соціальний 
капітал – це витрати ресурсів і часу, які пов’язані з 
формуванням норм і цінностей, моделей поведінки, 
довіри з метою підвищення якості життя. Інвести-
ції в соціальний капітал можуть мати як економіч-
ні, так і інші результати. Економічні результати, як 
правило, мають вартісну оцінку (тримання доходу, 
прибутку, скорочення витрат). Інші види результатів 
можна опосередковано оцінити у вартісному виразі 
через економію часу і витрат.

У теперішній час не існує такої класифікації соці-
ального капіталу і інвестицій у нього, яка найбільш 
відповідала б вимогам сучасної економіки. Умовно 
його можна класифікувати його таким чином:

- за рівнями економічної системи: рівень еконо-
мічного агента, міні-, мікро-, мезо- і глобальний під-
хід;

- у залежності від рентоотримувача соціального 
капіталу: як приватне, клубне і суспільне благо;

- за сферами впливу: інвестиції на розвиток пер-
соналу, підтримку регіональної економічної системи, 
формування зовнішнього інституціонального середо-
вища, створення репутації організації, сприятливого 
зовнішнього середовища, партнерських відносин;

- за основними направленнями інвестицій у соці-
альний капітал: інвестиції на встановлення зв’язків, 
на освоєння норм і правил, діючих у групі, на укрі-
плення довіри.

При цьому потрібно звернути увагу на вигоди, які 
отримують господарські суб’єкти із реалізації соці-
ального капіталу на кожному рівні.

Й. Діскін назвав такі вигоди як соціальна рента. 
Соціальна рента – це частина прибутку, яку отри-
мують за рахунок створення локального інституціо-
нального середовища і за рахунок розвитку соціаль-
ного порідку – використання соціального капіталу, 
який накопичений в країні або в регіоні [9]. Соціаль-
ну ренту пропонують поділяти за типами в залеж-
ності від рівня використання соціального капіталу. 
Вона отримується за рахунок відмінностей у доступі 
до локального інституційного середовища, яке базу-
ється на відповідних цінностях.

Соціальна рента 1 – частина прибутку, який отри-
мується за рахунок створення локального інститу-
ційного середовища. Цією рентою володіють всі учас-
ники цього інституційного середовища, яке надає їм 
особливі вигоди по відношенню до економічних аген-
тів, які діють на інших умовах. Таку соціальну ренту 
отримують підприємці визначеного регіону. На від-
міну від них, підприємці регіону, де соціальний ка-
пітал менш розвинутий, не можуть отримувати таку 
ренту.

Соціальна рента 2 може бути отримана шляхом 
належності до визначеної групі мікро- і мезорівня. 
Це частина прибутку, яку можна отримати за раху-
нок зниження трансакційних і виробничих витрат. 
Джерелом даної ренти може бути диференційне за-
стосування норм в залежності від поділу учасників 
на «своїх» (агентів, які входять в дане соціальне 
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утворення) і «чужих» (агентів, які не входять в ньо-
го). На відміну від соціальної ренти 1, такий дохід 
тісно пов’язаний з минулими вкладеннями економіч-
ного агента.

На рівні окремого економічного агента і міні рів-
нях існує можливість отримання соціальної ренти 
3, яка є прибутком, що отриманий за рахунок ви-
користання особистісних властивостей, положення в 
групі. Таку ренту отримують ті, хто має можливість 
регулювати доступ учасників мережі до її ресурсів і 
ресурсів інших мереж, з якими вони пов’язані. Пе-
реваги соціальної ренти 3 демонструє те, що окремі 
підприємці раніше, ніж конкуренти отримують ін-
формацію про ті чи інші проекти, події і використо-
вують її для мінімізації можливої загрози або мак-
симізації вигоди, їм може бути полегшений доступ 
до постачань ресурсів, риків збуту, можуть бути на-
дані послуги щодо захисту від конкурентів, створені 
сприятливі умови ведення бізнесу (видача ліцензій, 
сертифікатів, частота різних перевірок, тощо).

Сьогодні важко структурувати соціальний капі-
тал, ще важче його виміряти. Якщо основу соціаль-
ного капіталу становлять соціальні відносини між 
контрагентами підприємства, то в основу його струк-
турування доцільно покласти їх поділ. Контрагента-
ми підприємства є постачальники; споживачі; посе-
редники і суспільство в цілому.

Сьогодні соціальна доброчинність фігурує у пре-
сі і науковій літературі як соціальна корпоративна 
відповідальність, корпоративне громадянство, корпо-
ративна філантропія, корпоративні пожертви, корпо-
ративна участь у житті громад, зв’язки з громадою, 
громадські заходи, розвиток громад, корпоративна 
відповідальність та корпоративний соціальний мар-
кетинг. Найбільш часто використовується термін 
соціальна корпоративна відповідальність під якою 
розуміють вільний вибір на користь зобов’язання 
підвищувати добробут громади через відповідні під-
ходи до ведення бізнесу, а також надання корпора-
тивних ресурсів.

Інші дослідники характеризують соціальну кор-
поративну відповідальність як зобов’язання бізнесу 
сприяти сталому економічному розвиткові, працю-
ючи з найманими працівниками, їхніми родинами, 
місцевою громадою та суспільством в цілому з метою 
покращення якості життя [8]. Вона розглядається як 
таке ведення бізнесу, що задовольняє чи перевищує 
етичні, юридичні, комерційні та публічні очікуван-
ня, які суспільство пов’язує з бізнесом.

Основу соціальної корпоративної відповідальнос-
ті становлять корпоративні соціальні ініціативи – це 
основні заходи, які здійснює компанія задля під-
тримки корисних справ та виконання зобов’язань 
щодо корпоративної соціальної відповідальності. 
Ці ініціативи спрямовані в основному на підтримку 
справ охорони здоров’я, безпеки, освіти, зайнятості, 
охорони довкілля, розвитку громади і економіки та 
задоволення інших основних людських потреб. під-
тримка з боку компаній може здійснюватися у ви-
гляді грошових внесків, грантів, оплати реклами, 
пабліситі, промо-спонсорство, технічної експертизи, 
негрошових внесків, волонтерської роботи працівни-
ків, надання доступу до дистрибутивних каналів.

Важливою складовою соціального капіталу висту-
пає довіра, яка проявляється у соціальних відноси-
нах із контрагентами, соціальній взаємодії підпри-
ємства з ними і соціальній справедливості.

З появою соціального капіталу соціально-психо-
логічні характеристики людини переносяться із люд-
ського капіталу у соціальний, так як являються ре-

зультатом взаємодії між ними. В основному це такі: 
мотивація, моральні цінності, етичні принципи, со-
ціальні норми, загальна культура, мобільність.

Таким чином, між всіма видами капіталу сьогод-
ні немає чіткого розмежування складових. На нашу 
думку, структурування корпоративного капіталу по-
винно підпорядковуватися можливості і зручності 
його оцінки і подальшого управління його складови-
ми з метою визначення їх оптимальної структури і 
управління ними у загальній системі корпоративного 
управління.

Для визначення структури соціального капіталу 
потрібно перш за все провести аналіз основних його 
функцій.

М. Горожанкіна [5] виділяє діалогову (інтерак-
тивну) функцію соціального капіталу, яка полягає у 
встановленні довірчих відносин між керівництвом і 
співробітниками організації, що у свою чергу забез-
печить координацію дій, передачу знання, досвіду і 
навичок, необхідних у виробництві.

Інші автори виділяють такі функції: 
- політичну (розвиток демократичного громадян-

ського суспільства);
- економічну (впровадження нових форм організа-

цій, збільшення інших форм капіталу);
- соціально-культурну (культурно-етичну) функ-

цію соціального капіталу, яка проявляється в тому, 
що він дозволяє співпрацювати, довіряти, розуміти, 
формує культурні цінності, визначає високий рівень 
культури співробітництва;

- кореляційну (інтегральна) функцію соціального 
капіталу дозволяє розширювати підприємству базу 
постійних клієнтів;

- інтенсивну функцію, яка сприяє поліпшенню 
якості ділових відносин;

- інформаційну функцію соціального капіталу по-
лягає в тому, що соціальний капітал сприяє поши-
ренню та обміну інформацією;

- інфраструктурну (об’єднує колектив і визначає 
лідерів);

- комунікаційну, що сприяє розвитку професійної 
мови та зміцненню довіри між партнерами, створює 
сприятливий клімат у колективі організації;

- комбінаційну функцію соціального капіталу, 
яка проявляється при взаємодії співробітників у ко-
лективі організації та сприяє його безконфліктному 
співпраці.

С.А. Сисоєв виділяє такі функції соціального ка-
піталу [4]:

- за рахунок підвищення довіри, ступеня «вза-
ємопроникнення» між учасниками угоди дозволяє 
зменшити трансакційні витрати, які пов’язані з фор-
мальними механізмами координації, – контрактами, 
ієрархією, бюрократичними правилами;

- полегшує персоніфіковану неформальну взаємо-
дію між ринковими агентами. Раніше вважалося, 
що модернізація економіки, розширення ринків по-
тягне за собою заміну неформальних механізмів ко-
ординації формальними. У більшості випадків так 
і вийшло. Але на ринках специфічних активів при 
реалізації інвестиційних та інноваційних проектів з 
високим ступенем невизначеності роль персоніфіко-
ваної взаємодії між партнерами, як і раніше, є ви-
сокою;

- накопичений на рівні фірми соціальний капітал 
дозволяє делегувати ряд повноважень по прийняттю 
рішень «донизу», тобто низовому рівню менеджерів. 
Це у багатьох випадках дозволяє вирішити пробле-
му «агента-принципала», знижує ріст трансакційних 
витрат по мірі збільшення фірми. У той же час суттє-
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во підвищує значення таких якостей робіт-
ника, як чесність, відповідальність, власна 
ініціатива;

- накопичення соціального капіталу на 
макрорівні суспільства (рівні взаємодії ор-
ганів влади, бізнес-асоціацій, профспілок) 
сприяє підвищенню довіри до інститутів 
держави, консолідації суспільства, зростан-
ня соціальної стабільності, яка у кінцевому 
рахунку сприяє прискоренню економічного 
розвитку;

- накопичений соціальний капітал на 
рівні групи та родини, взаємовиручка та 
взаємодопомога їх членів дозволяє знизити 
соціальну уразливість, отримати у кризо-
вій ситуації необхідну підтримку;

- включення у накопичення соціального 
капіталу дозволяє отримати доступ до ре-
сурсів, які створені чи перерозподілені у 
рамках громади чи родини.

Виходячи з вищезазначеного, соціаль-
ний капітал не може стати результатом дій 
окремої людини, він виростає з пріоритету 
колективних чеснот над індивідуальними. До соці-
ального капіталу мають відношення ті фактори, які 
створюють можливість виникнення та розвитку со-
ціальних зв’язків і забезпечують їхнє збереження. 
Природні ресурси і технології, що використовуються 
фірмою, можуть не змінюватися, а її соціальний ка-
пітал може зростати в міру розширення соціальних 
зв’язків та зміцнення іміджу фірми.

Отже, соціальний капітал як елемент корпора-
тивного капіталу поділяється на споживчий капітал 
(корпоративна соціальна відповідальність, зв’язки з 
громадськістю, ринкові зв’язки, бренди, фірмові зна-
ки) та організаційний капітал (організаційна струк-
тура, тип управління, корпоративні відносини, кор-
поративна культура) (рис. 1).

В основу категорії «соціальний капітал» покладе-
но ідею про очікувану віддачу від вкладень у соціаль-
ні відносини. Соціальні стосунки – це важлива фор-
ма вияву соціальних тривалих, сталих, системних, 
оновлюваних, різноманітних за змістом зв’язків. 
Вони є стосунками схожості й відмінності, рівності 
й нерівності, панування і підлеглості між окремими 
людьми та їх групами. Соціальні відносини виника-
ють:

- між індивідами як частиною соціальної групи;
- між групами індивідів;
- між окремими індивідами та групами індивідів.
Соціальний капітал має такі характеристики: 
- по-перше, він завжди виступає як продукт орга-

нізованої взаємодії, тому має колективну, а не інди-
відуальну природу; 

- по-друге, соціальний капітал як організована 
суспільна система є колективним благом і належить 
усім членам громадянського суспільства разом.

Соціальний капітал, не виступає власністю окре-
мої організації, але включається до активів органі-
зації і використовується у міру його можливостей.

Сьогодні правомірно визначити зв’язок, який іс-
нує між соціальним, інтелектуальним, людським ка-
піталом, та визначити їх місце у структурі активів 
організації.

Соціальний капітал слід відрізняти від людсько-
го – в останньому випадку мова йде про особисті ак-
тиви (освіту, професійні навички, здоров’я тощо), а 
соціальний капітал – суспільний ресурс. Між цими 
двома поняттями є певна аналогія, зокрема, в тому, 
що стосується віддачі на обидва види капіталу. Відо-

мо, що часткова віддача на освіту може в ту чи іншу 
сторону відрізнятися від громадської. У разі соціаль-
ного капіталу аналогічний «зазор» може виникнути 
між груповою та суспільною ефективністю.

Згідно з визначенням, соціальний капітал пови-
нен сприяти спільним діям корпорації заради досяг-
нення спільної мети. Якщо елементи соціального ка-
піталу охоплюють інтереси корпорації в цілому, то 
подібні вкладені зусилля примножують корпоратив-
ний і суспільний добробут. Соціальний капітал стає 
містком між корпорацією та зовнішнім її середови-
щем. Разом з тим є ситуації, коли соціальний капі-
тал охоплює інтереси окремих зацікавлених осіб, а 
не корпорації в цілому, мобілізуючи при цьому за-
критий (той, що переслідує особистісні цінності та 
надбання) соціальний капітал. У такому випадку ви-
никає конфлікт інтересів всередині корпорації та не 
досягається місія даної структури, а отже, соціаль-
ний капітал не створює нової синергійної цінності, 
і його суспільна віддача виявляється нульовою або 
навіть негативною.

Висновки з проведеного дослідження. Проведе-
ний аналіз дозволяє стверджувати, що завдяки роз-
витку відносин, які утворюються внаслідок обороту 
соціального капіталу, створюється і функціонує така 
поведінка розвитку підприємства, яка заснована на 
економічній участі всіх агентів у господарській ді-
яльності, – держави, власників, персоналу. Соці-
альний капітал виступає важливим рушійним еле-
ментом корпоративного капіталу, оскільки охоплює 
нематеріальні цінності та надбання організації та 
уможливлює саморегулювання всередині корпора-
ції, дозволяє скоротити витрати, пов’язані з охоро-
ною навколишнього середовища, трудових відносин, 
контролю якості продукції.

Подальше структурування корпоративного капі-
талу повинно підпорядковуватися можливості і зруч-
ності його оцінки та подальшого управління його 
складовими з метою визначення їхньої оптимальної 
структури і управління ними у загальній системі 
корпоративного управління.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Фукуяма Ф. Що таке соціальний капітал? / Ф. Фукуяма // День. –  

2006. – № 177. – С. 4-17.
2. Bourdieu P. The forms of capital // Handbook of Theory and 

Соціальний 
капітал

Інтелектуальна власність 
як капітал

Неуречевлений корпоративний капітал:

Корпоративна соціальна 
відповідальність, зв’язки з 

громадськістю

Ринкові зв’язки:
споживачі;

постачальники;
посередники

ТМ, бренди, фірмові назви

Організаційна
структура, тип 

управління

Корпоративні 
відносини, 

корпоративна культура

Споживчий капітал Організаційний капітал

Людський
капітал

Рис. 1. Структурування соціального капіталу та його місце  
в системі не уречевленого корпоративного капіталу
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв'язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. Аграрний сектор є одним із важливих в 
економіці України. Від ефективного функціонування 
його підприємств значною мірою залежить економіч-
на й політична стабільність держави та матеріальний 
добробут громадян. Одним із важливих і найбільш 
проблемних складників виробничої системи АПК є 
м’ясопереробний підкомплекс, підприємства якого 
забезпечують відповідний рівень поповнення ринку 
м’ясопродуктами за доступною для населення ціною. 
Це передбачає збалансоване, злагоджене функціону-
вання системи виробництва, переробки та реалізації 
продукції. Проте нині в переробному секторі поряд 
із проблемами матеріально-технічного забезпечен-
ня, зростанням цін на енергоресурси, посиленням 
конкуренції з боку імпортної продукції, загостри-
лася проблема дефіциту якісної м’ясної сировини, 
що призводить до скорочення масштабів діяльності, 
підвищення собівартості виробленої продукції, втра-
ти конкурентних переваг, а отже, послаблення кон-
курентних позицій переробних підприємств. Звідси 
випливає необхідність дослідження, перш за все, 
сучасного стану сировинної бази м’ясопереробних 
підприємств, причин, які його зумовили, та тенден-

цій зміни на перспективу, для розробки напрямів та 
шляхів покращення останнього.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми і на які 
спирається автор. Дослідженню проблеми розвитку 
м’ясопереробної галузі та їх вирішенням займали-
ся П.С. Березівський, О.В. Богданюк, О.І. Драган, 
А.І. Гончарук, М.В. Зубець, P.В. Логоша, В.Я. Ме-
сель-Веселяк, М.Я. Мойса, І.В. Свиноус та багато 
інших.

Головним завданням м’ясопереробного підкомп-
лексу України є забезпечення внутрішньої потре-
би держави м’ясом тільки за рахунок власного ви-
робництва: нарощування його обсягів, збільшення 
експорту та повна відмова від ввезення імпортного 
м’яса для внутрішніх потреб. Одним з дієвих кроків 
виходу із кризи є конкурентоспроможний розвиток 
м’ясопереробного підкомплексу.

П.С. Березівський, переконаний, що м’ясо-
продуктовий підкомплекс – одна з найважливіших 
продуктових вертикалей з виробництва і перероб-
ки продукції тваринництва і головне функціональ-
не призначення його – забезпечення потреб насе-
лення в м’ясі та м’ясних продуктах. Він становить 
доволі складну виробничо-організаційну структуру, 
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