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У статті на основі аналізу наукових розробок визначено стратегію і тактику 
нарощування соціального капіталу, а також окреслено перспективи розвитку 
соціального капіталу м. Миколаєва.  
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В статье на основе анализа научных разработок определено стратегию и 

тактику наращивания социального капитала, а также очерчено перспективы 
развития социального капитала города Николаева.  
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In this article analyses scientific elaborations determinates the strategy and the tactics 

of development the social capital and describes perspectives of development social 
capital in a town of Mykolayiv. 

Key words: social capital, experience, person, civil society.  
 
 

Постановка проблеми. Місто є одночасно і 
центром території, і вузлом економічних, соціальних, 
культурних та політичних інтересів його мешканців. 
Достойне існування і подальший розвиток є 
головним предметом піклування як місцевої влади, 
так і тих, хто із соціологічної точки зору створює 
міську еліту. Не можуть стояти осторонь і науковці 
нашого університету, потужний науковий потенціал 
якого не завжди активно використовується. 
Кафедра соціології намагається включитися в цю 
роботу, розробити таку програму своїх досліджень, 
яка б реально сприяла покращенню соціальної 
ситуації в місті. 

У 2006 році з ініціативи міського голови В. Чайки 
був підготовлений Стратегічний план економічного 
розвитку м. Миколаєва. В його розробці взяли 
участь близько 30 представників місцевої бізнес-
спільноти, підприємницьких та наукових кіл, 
навчальних закладів, громадських організацій, 
провідних спеціалістів органів місцевого самовря-
дування. Саме вони увійшли до складу Експертного 
комітету (ЕК), який розробив економічну 
стратегію розвитку міста у співпраці з проектом 
«Економічний розвиток міст» Агентства США з 
міжнародного розвитку (USAID), радники якого 
виконували функції консультантів ЕК. Так у 
Миколаєві було створено один із найбільш 
ґрунтовних документів, який, враховуючи як 
слабкі, так і сильні сторони міста, може слугувати 
орієнтиром розвитку в найближчі десятиліття [1]. 
За 5 років існування цього документа можна 
помітити, що місто досить повільно просувається 
вперед. Це пояснюється світовою фінансово-

економічною кризою, яка торкнулась України в 
цілому і нашого міста зокрема. Але аналіз 
документа показує, що в ньому недостатньо 
враховано можливості людського потенціалу, 
хоча, на відміну від попередніх документів такого 
ґатунку, він все ж таки в ньому частково наявний. 
План не передбачає розвитку людського і соціального 
капіталу міста, хоча у світовій практиці економічно 
розвинених країн цей важливий фактор існує уже 
майже два десятиліття.  

На наш погляд, недооцінка неекономічних 
чинників для розв’язання суто економічних проблем – 
це наша застаріла традиція, отримана у спадок від 
попередньої доби розвитку країни, яка здавалася 
досить успішною, а певний час і конкуренто-
спроможною. Сьогодні заради стратегічної мети 
розвитку країни і міста ми змушені відмовитися 
від застарілих тактик, оскільки без опори на 
розвиток людського і соціального капіталу 
неможливо досягти успіху в реалізації наших 
найкращих планів. 

Аналіз досліджень і публікацій. В основі 
поняття соціального капіталу лежить ідея впливу 
взаємодії людей на їх економічне та соціальне 
життя. На думку сучасних науковців, саме 
прийнятий у суспільстві стиль і способи взаємин, 
які тісно пов’язані з культурними нормами та 
цінностями, безпосередньо впливають на соціально-
політичне становище та визначають економічний 
розвиток країни. На жаль, ця думка надто важко 
сприймається пострадянською людиною, оскільки 
просто «несерйозно» говорити про «якісь» взаємини, 
коли декілька поколінь абсолютно переконані, що 
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основою добробуту є природні багатства, сировинні 
ресурси та створені на їх основі матеріальні блага, 
за розподіл і перерозподіл яких так азартно 
б’ються представники еліти і сьогодні. 

Але необхідно взяти до уваги наступне. У другій 
половині ХХ століття за повної відсутності природних 
сировиних багатств було продемонстроване спочатку 
«японське економічне диво», потім прорив 
«азіатських тигрів», а наприкінці ХХ ст. – 
«скандинавське технологічне диво», яке дозволило, 
наприклад, Фінляндії, у якої головним сировинним 
та природним багатством можна вважати хіба що 
комарів, зайняти місця у першій п’ятірці країн 
світу за досягнутим рівнем життя. «Скандинавське 
технологічне диво» засноване на людському та 
соціальному капіталі, про які за останнє десятиліття 
так багато говориться на Заході. 

Буде справедливим указати на той факт, що 
широке використання категорії «капітал» у 
соціології стало можливим після виходу у світ 
книги Г. Беккера «Людський капітал» у 1964 р. [2]. 
Людський капітал підприємства визначався ним як 
сукупність навичок, знань та вмінь людини, 
витрати на отримання яких (шляхом освіти, 
внутрішньокорпоративного навчання тощо) могли 
приносити з часом вагомий прибуток і самому 
працівнику, і його працедавцю. Таке розуміння 
людського капіталу міститься і у Стратегічному 
плані економічного розвитку м. Миколаєва. Це, 
по-перше, ті люди, які створили місто як 
потужний індустріальний центр суднобудування 
колишнього Радянського Союзу, тобто накопичений 
людський капітал попередньої доби. Крім того, в 
останні десятиріччя в місті з’явилося декілька 
нових вищих навчальних закладів, а кількість 
студентів збільшилася більше ніж удвічі тільки за 
останні десять років. Цей фактор можна розглядати з 
різних боків, у тому числі і як стримування 
безробіття серед молоді. Але залишається не-
заперечним той факт, що навчання в університеті 
сприяє нарощуванню якості людського капіталу 
міста. 

Що стосується ідеї соціального капіталу, то 
вона як чинник економічного зростання була 
сформульована на 30 років пізніше за капітал 
людський, хоча багато вчених у галузі соціальних 
наук Західної Європи так чи інакше торкалися 
цього питання. Це, перш за все, стосується 
творчості англійського мораліста та економіста 
А. Сміта, а пізніше – К. Маркса, Е. Дюркгейма, 
М. Вебера та багатьох інших видатних діячів. 
Відмінністю сьогоднішнього етапу розвитку ідеї 
соціального капіталу є те, що він став предметом 
конкретних емпіричних досліджень. Наука у 
своєму розвитку вийшла на етап, коли з’явилася 
можливість структурувати поняття, виділити його 
операціональні ознаки та вимірювати їх. 

Сьогоднішній зміст даного поняття був 
визначений Джеймсом Коулменом (James Coleman) у 
його статті «Капітал соціальний та людський» у 
1992 році. Порівнюючи різні форми капіталу, 
Дж. Коулмен пише: «Якщо фізичний капітал можна 

повністю відчути, оскільки він втілюється в 
очевидних матеріальних формах, то людський 
капітал менш відчутний. Він виявляється у навичках 
та знаннях, набутих індивідом. Соціальний же 
капітал можна відчути ще менше, тому що він 
існує тільки у взаємостосунках індивідів (курсив 
мій). Так само, як фізичний та людський, соціальний 
капітал полегшує виробничу діяльність. Наприклад, 
група, в якій існує повна надійність та абсолютна 
довіра, здатна здійснити набагато більше, ніж 
група, що не має подібних якостей» [3]. 

Американські дослідники вважають, що 
«соціальний капітал – це здатність індивідів 
розпоряджатися обмеженими ресурсами на 
підставі свого членства у певній соціальній мережі 
або ширшій соціальній структурі… Здатність до 
накопичення соціального капіталу не є індиві-
дуальною характеристикою особистості, вона є 
особливістю тієї мережі стосунків, яку вибудовує 
індивід. Таким чином, соціальний капітал – це 
продукт уведення людини в соціальну структуру» [4]. 
Тобто, для того, щоб соціальний капітал почав 
працювати в м. Миколаєві, потрібно створювати 
такі соціальні структури, де люди не просто 
обмінюються думками та ідеями, але й вирішують 
суто практичні завдання, що сприяють розвитку 
міста в будь-якій сфері: комунального господарства, 
благоустрою міста, охорони здоров’я, або освіти і 
культури. 

Тут треба мати на увазі, що базою соціального 
капіталу є довіра людей до влади та її інститутів, 
що базується на довірі один до одного. Інститут 
соціології НАНУ з 1991 року проводить моніто-
рингові дослідження соціального капіталу, фіксуючи з 
року в рік низький рівень упевненості (confidence) 
людей у діяльності соціальних інститутів, у тому 
числі і міської влади [5]. Крім того, порівняльні 
європейські дослідження показують, що у всіх 
посттоталітарних європейських державах наявний 
також і низький рівень довіри (trust) у 
міжособистісних відносинах, що приводить до 
висування на перший план цінностей безпеки [6]. 
Це не дивно, тому що в тоталітарному суспільстві 
й не може бути значного соціального капіталу, 
який базується на міжособистісній довірі. Тут ми 
спираємося на думку Р. Патнема, який ще на 
початку 90-х років довів на порівняльному 
дослідженні Північної і Південної Італії, що 
тривале існування жорсткої вертикалі влади на 
Півдні призвела до роз’єднаності людей, нездатності 
об’єднуватися для реалізації своїх життєвоважливих 
завдань [7]. Це породжує пов’язані між собою 
соціальні явища: відсутність громадянського 
суспільства у поєднанні з важким економічним 
станом більшої частини населення та корупцією у 
всіх ешелонах влади. Тому більшість суспільство-
знавців вважають, що нарощування соціального 
капіталу в країні може сприяти оздоровленню 
економіки, політичного і соціального життя. 

Виклад основного матеріалу. Треба зазначити, 
що в науці склалися різні концепції соціального 
капіталу, а звідси – і різне розуміння поняття. Ще 
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однією теоретичною проблемою вивчення соціаль-
ного капіталу є різність підходів до стратегії і 
тактики нарощування соціального капіталу в 
тоталітарних і демократичних країнах. Усе це 
потребує ретельного вивчення, щоб точніше 
визначитись із метою дослідження нашої кафедри 
і окреслити шляхи роботи в міській громаді. 
Три концепції у вивченні соціального капіталу. 

Протягом останніх двох десятиліть проблема 
соціального капіталу обговорювалася досить 
інтенсивно, у тому числі у вітчизняній періодиці. 
Здавалося, ніщо не оминуло уваги соціологів, 
психологів, економістів і політологів, які кожен зі 
своєї точки зору вивчали це явище. На сьогодні 
склалися як мінімум три концепції в розумінні 
значимості соціального капіталу. 

Перша пов’ язана з ім’ям французького 
соціолога П’єра Бурдьє. У статті «Форми капіталу» 
він виділяє такі компоненти соціального капіталу, 
як соціальні мережі, соціальні норми і довіра. Він 
відзначає, що знайомства, репутація (визнання) і 
зв’язки дозволяють людині користуватися кредитом 
(довірою). У силу обставин власного життєвого 
шляху та просування по соціальних сходах до лав 
французької наукової еліти, Бурдьє, син селянина з 
Беарну, створює спочатку особливе поняття 
«символічний капітал», а потім розробляє його як 
«соціальний капітал особистості». Такий капітал, 
як належність до інтелектуальних або аристо-
кратичних кіл з народження, отримання якісної 
освіти, набуття культурних навичок, зв’язки з 
впливовими людьми тощо, створюють соціальний 
капітал особистості [8].  

Друга концепція пов’ язана переважно з 
американською соціологією, її автор – соціолог і 
економіст Джеймс Коулмен. У цій концепції 
соціальний капітал означає високий рівень 
консолідованості спільноти, довіру між людьми і 
чесність взаємодії. Такий соціальний капітал сприяє 
економічному зростанню всередині спільноти. 
Стаття Коулмена «Капітал людський і соціальний» 
була розглянута в цілому ряді публікацій, у тому 
числі й автора [9]. 

Третя концепція в дослідженні даного 
феномена – це вплив соціального капіталу на 
соціально-економічне становище країни і окремої, 
наприклад міської, спільноти. Автор цієї концепції – 
політолог Р. Патнем. На формування його наукових 
поглядів великий вплив мав особистий 20-річний 
досвід порівняльного дослідження соціального і 
політичного життя Північної та Південної Італії і 
ті глибокі відмінності, які існують у міських 
громадах Півночі та Півдня [7]. Пізніше у своєму 
популярному творі «Гра в кеглі наодинці: занепад 
соціального капіталу Америки» (1997) Р. Патнем 
переконливо довів, що у другій половині 
XX століття багато аспектів колишніх форм соціаль-
ного життя США значно скоротилися. Свою 
статтю Р. Патнем назвав так, тому, що в період з 
1980 до 1993 року командна гра в боулінг 
скоротилася на 40 %, у той час як одиночний 
боулінг виріс на 10 % [10]. Автор стверджує, що 

це лише одна з ознак більш загальної тривожної 
тенденції по всій країні. Люди стали менше 
брати участь у громадських об’ єднаннях, 
активність виборців знизилася також, як і 
відвідування церков, членство в профспілках, 
участь у волонтерській діяльності. Зниження рівня 
неформальної соціальної взаємодії, на його думку, 
становить небезпеку для суспільства. Занепад 
соціального капіталу проявляється в усьому: 
ослабленні зв’язків між членами сім’ ї, друзями і 
сусідами; скороченні участі в різних 
організаціях, включаючи церкви, місцеві збори, 
політичні партії та дозвіллєві об’єднання. 

З точки зору Р. Патнема, соціальний капітал, по 
суті, означає взаємодію, що супроводжується 
спілкуванням і наданням взаємних послуг. Згідно з 
Патнемом, здорове громадянське суспільство є 
запорукою економічного і культурного процвітання. 
Основою тут виступають взаємна повага людей, 
довіра і громадянськість, тобто почуття, які просто 
не мають шансів з’ явитися в суспільстві, де 
людина – тільки «гвинтик у великій машині». І 
навіть коли тоталітаризму більше немає, взаємна 
повага і довіра автоматично з’явитися не можуть. 
Вони можуть з’явитися тільки в процесі спільної 
роботи людей, у тому числі і громадської, 
спрямованої на благо рідного міста. 

Р. Патнем виявив причини зменшення 
соціального капіталу в США, які діють і в нашій 
країні. Він указує на чотири основні чинники для 
США: 

– подовження робочого дня і зростаючий 
брак часу та грошей означають, що у людей 
залишається все менше часу для спілкування один 
з одним; 

– нестримне зростання передмість змушує 
людей селитися далеко від родичів і друзів, що 
утруднює міжособистісні контакти; 

– телебачення та інші електронні ЗМІ 
поглинають багато часу, залишаючи все менше 
можливостей для активних занять, дозвілля і 
відпочинку, для добровольчої діяльності; 

– «генераційні» зрушення від «громадянської 
свідомості» покоління Другої світової війни до 
«егоїзму і гедонізму» наступних поколінь [10]. 

Але, можливо, форми соціального капіталу 
просто змінюються, і їх слід шукати у змінених 
формах соціального життя. Адже колосальний успіх, 
у тому числі й комерційний, таких соціальних 
мереж, як, наприклад, Facebook, у тому числі і в 
Миколаєві, підтверджує незмінне прагнення людей до 
спілкування і взаємодії. 

Саме до такого висновку дійшов інший 
американський дослідник – Р. Флорида. Сучасні 
американці прагнуть вирватися з надто тісних 
спільнот, щоб це не заважало їм бути самими 
собою і жити власним життям. Люди висловлювалися 
проти того, щоб друзі й сусіди спостерігали за їх 
життям через паркан, їм хотілося того, що 
Р. Флорида назвав «квазіанонімністю», тобто опитані 
респонденти віддавали перевагу слабким соціальним 
зв’язкам перед сильними [11]. Це вказує на те, що в 
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міру наростання комфорту повсякденного життя 
люди все менше уваги приділяють налагодженню 
зв’язків із оточуючими, які були їм так необхідні в 
колишні часи. Так у спільнотах, які орієнтовані на 
створення інновацій, згідно з дослідженнями 
Р. Флориди у Силіконовій долині, соціальний 
капітал має досить низький рівень порівняно з 
менш просунутими спільнотами. Тоді ж було 
виявлено новий аспект соціального капіталу – 
креативний капітал, який у точках інтенсивного 
розвитку нових технологій виявляє найбільш 
високі значення. Р. Флорида порушив серйозні 
питання, що стосуються самої суті суспільства. 
Спосіб життя, що сприймається як специфічно 
американський, – тісні зв’язки в сім’ях і між 
друзями, близькі відносини між сусідами, 
громадянські об’єднання, динамічна виборна 
політика, сильні релігійні інститути й опора на 
громадянське лідерство – поступово відходить і 
змінюється чимось новим. Більше того, життя, яке 
хотів би повернути Р. Патнем, уже не є джерелом 
ефективності економіки, зростання населення, 
технологічних інновацій і доходів. Методи 
суспільства для забезпечення економічного зростання 
пережили трансформацію. 

Можна погодитися з Р. Флоридою. Але слід 
врахувати й наступне: Європа – це не Америка, 
тим більше наша Україна. І те, що в соціальних 
процесах США вже зникає, замінюючись новими 
формами соціальності, в посттоталітарних державах 
ще навіть не з’ являлося. Це повною мірою 
стосується і соціального капіталу, який у наших 
умовах може сприяти й економічному процвітанню, і 
нормалізації життя суспільства. У зв’язку з цим 
постає цілий ряд питань для визначення завдань 
емпіричного дослідження: 

1. За яких умов соціальний капітал відіграє 
безумовно позитивну роль у соціальному та 
економічному житті міських громад? 

2. Які види діяльності міста потребують 
активної участі городян?  

3. Для яких саме верств населення соціальний 
капітал має визначальне значення? 

4. Які можливості та способи впливу на його 
розвиток існують в умовах нашого міста? 

Неважко передбачити, що менш за все 
соціальний капітал потрібний успішним і багатим, 
тим, що здатні творити свій креативний капітал. 
Разом з цим для міста, де абсолютна більшість 
населення перебуває в нужденному становищі, 
питання повинно ставитися по-іншому: чи буде 
сприяти соціальний капітал покращенню особистого 
та соціального життя людей у місті? Саме це треба 
перевірити у конкретних соціологічних дослідженнях 
й експериментальній соціальній роботі. 
Стратегія і тактика нарощування соціального 

капіталу. Протягом ХХ століття в житті людства 
відбулися величезні зміни, пов’язані з ростом 
науки і технологій та поступовою урбанізацією, 
коли понад 90 % населення розвинених країн 
почало жити в містах. Усі ці зміни торкнулися й 
України. Ті 80 % населення країни, які на початку 

ХХ століття жили в селах, займаючись виробництвом 
продуктів харчування, протягом минулого століття 
поступово переселилися в міста. Цей процес усе 
ще триває, але вже у своїй завершальній стадії. 
Крім того, відбулися глибокі зміни і в промисловому 
виробництві. Автоматизація та робототехніка 
призвела до різкого скорочення традиційних робочих 
місць індустріальної епохи і безпрецедентного 
зростання третичної сфери, тобто сфери 
обслуговування, спочатку в США, потім у Західній 
Європі, а в останнє десятиліття і в Україні. 
Технологічне відставання СРСР спричинило до 
руйнування головної галузі Миколаєва – судно-
будівництва. Припинення діяльності трьох великих 
заводів призвело і до глибокої економічної кризи і 
стало головним фактором соціальних негараздів 
міста. Люди відчули себе непотрібними в сучасному 
житті, вони не бачили виходу з ситуації, з 
гіркотою згадуючи період індустріалізації, коли 
забезпечувалася зайнятість на 100 %. Глибока 
соціально-економічна криза 80-90-х років супро-
воджувалася розпадом того соціального капіталу, 
який був накопичений за радянських часів. 

Соціальний капітал радянського часу, на жаль, 
ще не став предметом наукового аналізу, але те, 
що він у суспільстві був присутній, а його рівень 
був досить високим, не викликає жодних сумнівів 
у людей, які жили в ті часи. Разом з цим важливо 
розрізняти стратегію і тактику накопичення 
соціального капіталу в тоталітарній і демократичній 
державі. 

Стратегія творення соціального капіталу в 
СРСР забезпечувалася ідеологією, в якій центральне 
місце посідала ідея унікальності обраного шляху 
до комунізму у ворожому капіталістичному оточенні. 
Ця ідея, якій слугувала вся пропагандистська 
машина, згуртовувала народ не гірше американського 
протестантизму ХVІ-ХVІІ ст. Кожний віруючий у 
«комуністичний рай» повинен протистояти ворогам у 
своїй боротьбі за світле майбутнє для всього 
людства. Думка невигадлива, але дійова, заснована 
на давньому інстинктивному почутті «ми» і 
«вони». Власне ідеї про перевагу арійської раси у 
нацистській Німеччині і велич спадкоємців 
Римської імперії у фашистській Італії також були 
способом забезпечити згуртованість нації і 
наростити соціальний капітал суспільства. Цій 
меті служили пропагандистські машини усіх 
тоталітарних держав, її будували на довірі до 
особи керівника держави та курсу, який пропонувався 
владою. У соціальному житті авторитарних і 
тоталітарних держав, безсумнівно, була присутня 
більша довіри у взаєминах «своїх» людей, а 
великий поліцейський апарат, проводячи зачистки 
і знищуючи інакомислення, залишає уцілілих у 
переконанні, що вони «правильні» люди і можуть 
довіряти, перш за все, вищому керівництву і більш 
обережно – іншим людям. Істотна різниця між 
нацистською і комуністичною ідеологіями полягає 
в тому, що нацизм передбачав знищення расово 
неповноцінних людей, а комунізм закликав 
знищувати тільки багатих і «классовочуждых». 
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Саме тому комуністичні ідеї і продемонстрували 
більшу живучість, хоча тактичні прийоми сталінської 
епохи підлягають однозначному осуду. 

Тактика накопичення соціального капіталу 
радянської епохи також мала своєрідний характер. 
Існували не тільки «зачистки» і збори щодо 
засудження окремих людей та їх поглядів, усіляко 
стимулювалися (в тому числі і в наказовому 
порядку) всі види безкоштовної, так званої 
громадської роботи. Пропагувалися і заохочувалися 
форми «добровільно-примусових» суботників із 
недільників з прибирання міських територій, 
посадки дерев кожної весни, чорнової роботи на 
споруджуваних об’єктах. Наприклад, жінки-
інженери на Суднобудівному заводі ім. 61 комунара 
мили підлоги в робочих приміщеннях в обмін на 
години відгулів, які жартома називали «половые 
часы». 

Сучасна стратегія і тактика накопичення 
соціального капіталу в демократичній країні має 
інший характер. Вона заснована на ідеї держави 
загального блага (wellfairstate), в якому всі верстви 
населення не повинні себе почувати обділеними. У 
США склалася своєрідна практика, коли багаті 
громадяни вже друге століття поспіль створюють 
фонди, з яких фінансуються соціально значущі 
проекти. Останній широковідомий приклад Б. Гейтса, 
який не залишає своїм дітям у спадок величезний 
капітал, а щорічно витрачає 28 млрд доларів на 
різні соціальні проекти. Крім того, в демократичних 
країнах численні ініціативні групи успішно 
збирають пожертви для соціальних проектів. 
Нарешті у Європі, починаючи з канцлера Німеччини 
Бісмарка, державна влада виділяє кошти на 
фінансову підтримку соціальних проектів. Так, 
наприклад, унікальна ситуація склалася у Фінляндії. 
Це єдина країна в світі, де ігровий бізнес 
контролюється державою, а доходи від нього 
йдуть на фінансування проектів Третього сектора, 
що дозволяє фінам дійсно довіряти рекламі 
ігрових автоматів «Фіни ніколи не програють». 
Вони знають, що гроші, які вони програли в 
автоматі, підуть не в кишені так званих підприємців, а 
на розбудову суспільства і соціально значущі 
проекти. Така увага і турбота державної влади 
визначили швидкий розвиток та підтримку 
потужного Третього сектора, особливо наприкінці 
ХХ – на початку ХХІ ст. 
Перспективи розвитку соціального капіталу 

Миколаєва. Що стосується нашої країни, то одним із 
найбільш негативних наслідків практики накопичення 
соціального капіталу радянського періоду є поява 
твердого переконання, що добровільна робота 
повинна бути абсолютно безкоштовною і не мати 
ніякої оплати або заохочення. Більше того, на 
побутовому рівні існує переконання, що таку 
роботу виконують безоплатно. Ця небезпечна для 
розвитку соціального капіталу омана наявна в 
свідомості наших громадян, що також потребує 
емпіричного підтвердження. В результаті цього 
добровольча робота системно не планується і не 
передбачає спеціального фінансування з державного 

та муніципального бюджетів, а керівники не 
виявляють у ній зацікавленості. Навіть у тих 
випадках, коли Законом передбачається фінансування 
громадської роботи, наприклад, студентів у вищій 
школі у розмірі 1 % від загального бюджету ВНЗ, 
ректори університетів продовжують контролювати 
процес використання коштів, а частіше взагалі не 
дають можливості самостійно витрачати їх 
студентському самоврядуванню. Це свідчить про 
те, що навіть законодавчі акти не завжди діють, 
тому що в надрах самосвідомості продовжують 
свій вплив соціальні установки попередньої доби. І 
це теж потребує спеціального дослідження.  

Разом з тим існують сфери соціального життя, 
які вимагають волонтерської роботи. Це різноманітні 
види соціальної роботи з дітьми, інвалідами, 
молоддю, старшими віковими категоріями населення. 
Найбільш болючі проблеми соціуму (боротьба із 
СНІДом, туберкульозом, наркоманією тощо) 
фінансується громадськими закордонними фондами, 
які збирають гроші зі своїх громадян, щоб 
боротися із нашими проблемами. Крім того, саме 
громадської роботи потребує благоустрій нашого 
міста, прилеглих до будинків територій, приведення у 
належний вигляд під’їздів і підвалів, які вимагають 
зусиль не стільки комунальних служб, скільки 
співвласників домів. Більше того, без участі в 
роботі з благоустрою самих мешканців будинку, 
всі місця загального користування швидко 
набувають колишнього неохайного вигляду після 
ремонту. Тут відчутна закономірність: люди дбайливо 
ставляться тільки до того, що зробили своїми 
руками. 

Таким чином, в Україні існує нагальна потреба 
у створенні потужного Третього сектора, який, з 
одного боку, буде сприяти поліпшенню соціальної 
роботи, а з іншого – зможе забезпечити зайнятість 
соціально активного й соціально орієнтованого 
населення, що, врешті-решт, призведе до творення 
соціального капіталу. І тоді замість надмірно 
роздутого бюрократичного апарату роботу отримають 
люди, які схильні до надання допомоги іншим та 
вміють її організувати. 

Співвідношення фізичного, людського і 
соціального капіталу має набути нових форм, а 
механізми функціонування фізичних, фінансових і 
людських ресурсів може передбачати таку їх 
взаємодію, яка б приводила до генерації соціального 
капіталу. Цьому питанню присвячено статтю 
Ю. Татенко в цьому збірнику. 

Повертаючись до Стратегічного плану економі-
чного розвитку м. Миколаєва, треба зауважити, що 
при його розробці був використаний SWOT-аналіз, 
тобто метод стратегічного планування, який 
передбачає поділ факторів і явищ на чотири 
категорії: strengths (сильні сторони), weaknesses 
(слабкі сторони), opportunities (можливості), threats 
(загрози). Але якщо б консультанти з американського 
Агентства з міжнародного розвитку (USAID) 
запропонували більш сучасний метод аналізу, 
наприклад, PEST-аналіз, який передбачає визначення 
політичних (Political), економічних (Economic), 
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соціальних (Social) і технологічних (Technological) 
аспектів міського середовища [12], то тоді там 
знайшлося місце для аналізу людського і соціального 
капіталу, який наявний у Миколаєві. Так до 
соціальних факторів, що впливають на економічний 
розвиток міста, належать наступні: 

− зміни у базових цінностях, які вже 
почали вивчатися на кафедрі соціології; 

− зміни у стилі та рівні життя, які 
потребують організації спеціального моніторингу, 
оскільки статистика здатна відображати лише 
інерційні зсуви і не може дати інформацію про 
реальні процеси, які відбуваються на рівні 
повсякденного життя та управлінської практики; 

− ставлення до роботи і відпочинку, 
оскільки відпочинок – це теж на сьогодні сфера 
економічна; 

− демографічні зміни в структурі населення 
міста. Вони швидко змінюються в останні два 
десятиріччя. Поява достатньо великої групи 
мігрантів із сіл області та інших країн суттєво 
впливає на ринок праці і зайнятість городян; 

− вплив ЗМІ на ситуацію в місті, особливо 
рівень його інтернетизації, можливості для його 
використання різними верствами населення, в 
тому числі і в пошуках роботи, або здійснення 
самої роботи; 

− релігійні фактори. 
Висновки. Фактично наведені приклади з PEST-

аналізу можуть стати основними напрямками у 
співпраці з міською владою. Якщо до них додати 
технологічні аспекти міського середовища, які 
розробляються кафедрами нашого університету, 
наше партнерство стане більш дійовим. І тоді 
наша дослідницька діяльність не тільки буде 
корисна студентам та аспірантам, але й отримає 
необхідний творчий і соціальний імпульс для 
практичного застосування. Без науки суспільство 
може розвиватися, але повільно шукаючи можливі 
шляхи, а сама наука без практичного застосування 
також перетворюється на гру в бісер. 
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