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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми дослідження. Серед відомих нематеріальних активів 

вагомий вплив на розвиток економіки та формування інноваційної структури 
зайнятості чинить соціальний капітал (СК), який базується, передусім, на довірі між 
громадянами і державою, учасниками різноманітних соціальних взаємодій у різних 
секторах життєдіяльності, зокрема у сфері зайнятості.  

Досвід розвинених країн доводить, що формування СК прискорює процеси 
укладання та реалізації угод у різних видах економічної діяльності, впровадження 
новітніх форм зайнятості, сприяючи зростанню продуктивності праці та отриманню 
на цій основі взаємних соціальних та економічних зисків, примноженню прибутків. 
З іншого боку, посилюється потреба в нарощуванні СК у зв’язку з кардинальними 
змінами у змісті праці та структурі зайнятості під впливом глобального 
інноваційного розвитку, які зумовлюють розширення інноваційного сегмента на 
ринку праці, вимагаючи адекватних мотиваційних моделей поведінки, орієнтованих 
на взаємодію, довірчі відносини партнерів у сфері праці та бізнесу. 

Усупереч світовим тенденціям, формування СК в Україні відбувається повільно 
через усталену системну суперечливість і непослідовність соціальних та 
економічних реформ. Ця проблема загострюється в умовах глобальних викликів і 
загроз, недосконалості державного регулювання ринку праці, що призвело до 
дефіциту робочих місць з гідними умовами праці та її оплати, неефективних та 
нераціональних зрушень у структурі зайнятості, які не відповідають потребам 
інноваційного розвитку, посилюють соціальні ризики населення. Як наслідок, криза 
довіри між громадянами і державою, між найманими працівниками та керівниками 
усіх рівнів деформує соціально-трудові відносини, зумовлює тіньову зайнятість, 
руйнує трудові цінності, ідеали продуктивної праці, що загалом перешкоджає 
прогресивному розвитку суспільства, обмежує можливості формування 
інноваційної структури зайнятості. Необхідність подолання зазначених негативних 
тенденцій та протиріч вимагає пошуку нових підходів до формування СК в Україні. 

Теоретичне підґрунтя вивчення СК сформовано, передусім, працями 
зарубіжних учених, серед яких найбільш відомі Р. Берт, П. Бурдьє, Д. Коулман, 
Р. Патнем, А. Портес, Ф. Фукуяма та інші. В Україні ця проблематика відносно 
недавно стала предметом наукових досліджень. Їй присвячують публікації 
філософи, психологи, соціологи, політологи. Економісти вивчають СК 
багатоаспектно, з різних позицій: соціальної відповідальності – О. Грішнова, 
А. Колот, Е. Лібанова, С. Лучик, В. Новіков, Т. Костишина; розвитку трудового 
потенціалу, зайнятості – С. Пасєка, І. Петрова, М. Романюк, М. Семикіна, І. Терон, 
Л. Червінська, Л. Шаульська; трансформацій національної економіки – В. Геєць, 
Н. Гавкалова, В. Близнюк, О. Комарова, О. Левченко, Т. Заяць; забезпечення 
ефективності економічних процесів – Ю. Зайцев, М. Лесечко, О. Пасхавер та ін. 
Разом з тим, незважаючи на здобутки дослідників, поглибленого вивчення 
потребують особливості формування СК на різних рівнях економічної системи, 
можливості залучення СК в якості інструмента трансформації зайнятості.  

Актуальність зазначеної наукової проблеми зумовила вибір теми дисертаційної 
роботи, постановку мети і завдань, логіку та структуру дослідження. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана відповідно до тематики науково-дослідних робіт Кіровоградського 
національного технічного університету за такими темами: «Розробка рекомендацій 
щодо соціальних інновацій в освітньому розвитку людського капіталу» (номер 
державної реєстрації 0114U003768), в межах якої автором обґрунтовано залежність 
освітньо-професійного розвитку працівників від накопичення СК; «Освітньо-
професійний розвиток населення регіону» (номер державної реєстрації 
0113U003223), у процесі виконання якої автором обґрунтовано шляхи формування 
СК на макроекономічному рівні; «Інновації у розвитку соціального та людського 
капіталу» (номер державної реєстрації 0114U003729), в межах якої автором 
розроблено методичне забезпечення механізму формування СК в умовах 
трансформації зайнятості; «Людський потенціал та його відтворення в умовах 
трансформаційної економіки» (номер державної реєстрації 0114U003726), в межах 
якої автором надано пропозиції щодо формування СК в умовах трансформацій 
економіки та зайнятості. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 
узагальнення теоретико-методичних засад та розробка науково-практичних 
рекомендацій щодо формування соціального капіталу в умовах трансформації 
зайнятості. Для досягнення мети поставлено та вирішено такі наукові завдання: 

– уточнити трактування сутності категорії «соціальний капітал» з позицій 
соціальної взаємодії у сфері зайнятості; 

– поглибити розуміння сутності процесу формування соціального капіталу та 
взаємозв’язку його структурних складових; 

– систематизувати наукові підходи до вивчення процесів формування 
соціального капіталу в умовах трансформації зайнятості; 

– з’ясувати світові тенденції формування соціального капіталу та його впливу 
на розвиток економіки країн світу; 

– здійснити комплексну оцінку тенденцій та чинників формування 
соціального капіталу в Україні; 

– розробити методичні основи дослідження взаємозв’язку трансформації 
зайнятості та формування соціального капіталу; 

– уточнити особливості застосування «мережевого» підходу до формування 
СК в умовах інноваційних змін в економіці та зайнятості; 

– розробити пропозиції щодо вдосконалення механізму регулювання 
зайнятості за рахунок прискорення формування соціального капіталу. 

Об’єкт дослідження – процес формування соціального капіталу в умовах 
трансформації зайнятості. 

Предмет дослідження – теоретичні положення, методичні та практичні підходи 
до формування соціального капіталу в умовах трансформації зайнятості. 

Методи дослідження. Розв’язання поставлених завдань здійснено на основі 
застосування загальнонаукових та спеціальних методів дослідження, зокрема: 
аналізу та синтезу, індукції і дедукції – для визначення сутності та особливостей 
формування СК, стану його розвитку в умовах трансформації зайнятості (пп. 1.1, 
1.2, 3.3); структурно-логічного аналізу – для систематизації підходів до вивчення 
процесів формування СК (пп. 1.3, 3.1); діалектичний, системний – з метою 
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виявлення взаємозв’язку між СК та зайнятістю, вдосконалення механізму 
регулювання зайнятості за рахунок формування СК (пп. 1.3., 3.1); економіко-
статистичний – для багаторівневої оцінки формування СК і визначення суті 
трансформацій зайнятості (пп. 2.1-2.3, 3.1); економіко-математичного моделювання 
– у процесі визначення взаємозв’язку СК і трансформації зайнятості (пп. 2.1, 3.2); 
соціологічних досліджень – для аналізу стану СК на мікрорівні (п. 2.3); графічний – 
для ілюстрації визначених тенденцій і залежностей (пп. 2.1-2.3, 3.1, 3.2, додатки).  

Інформаційною основою дисертації стали праці вітчизняних і зарубіжних 
учених, присвячені СК, зайнятості, дані Державної служби статистики України, 
Міжнародної організації праці, результати соціологічних досліджень автора.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у поглибленні теоретико-
методичних засад та розробці прикладних напрямів удосконалення формування СК 
в умовах трансформації зайнятості. Основні результати, що відображають наукову 
новизну, полягають у такому: 

вперше: 
– розроблено науково-методичні основи дослідження взаємозв’язку 

процесів трансформації зайнятості та формування СК, що базуються на визначенні 
позитивного впливу складових СК на показники соціально-економічного розвитку 
України, побудові структурно-логічної моделі взаємозв’язку зайнятості та СК, яка 
доводить, що зайнятість безпосередньо сприяє формуванню СК, а його 
накопичення, у свою чергу, – ефективній зайнятості, впровадженню її новітніх 
форм, економічному зростанню країни загалом; це дозволяє гнучко обирати та 
застосовувати організаційно-економічні та інформаційні інструменти сприяння 
зайнятості, орієнтовані на формування СК та отримання ефекту (економічного, 
соціального, синергетичного) від його функціонування на практиці; 

удосконалено: 
– систематизацію наукових підходів до вивчення процесів формування СК, 

яка, на відміну від відомих, розширює перелік методів та інструментів дослідження, 
акцентуючи увагу як на необхідності дослідження СК загалом, так і рівня довіри та 
недовіри у сфері зайнятості зокрема на основі комплексного залучення економіко-
статистичних методів, соціологічного опитування, експертних оцінок та економіко-
математичного моделювання, що підвищує рівень достовірності оцінки процесів 
формування СК; 

– технології застосування «мережевого» підходу до формування СК у сфері 
праці, які відрізняються від наявних визначенням місця людини в мережевому 
просторі, етапами вибору мотиваційних моделей поведінки людини на ринку праці 
залежно від отриманої інформації про вакантні робочі місця й новітні форми 
зайнятості та довіри до них, реалізації очікувань щодо підтримки та захисту 
трудових інтересів, соціальної взаємодії й отримання прийнятного доходу; це дає 
змогу в умовах трансформацій зайнятості, появи її нестандартних форм 
використовувати соціальні мережі як інструмент розширення можливостей 
трудового вибору на ринку праці; 

– науково-методичний підхід до побудови схеми механізму регулювання 
зайнятості, який, на відміну від відомого, передбачає його орієнтованість на 
формування СК через реалізацію визначених вимог до його дії, ключових 
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принципів, функцій, їх алгоритму, дотримання якого дає змогу через залучення 
інструментів та методів впливу, з одного боку, спрямувати дію механізму на 
сприяння ефективній зайнятості, впровадження її новітніх організаційних форм, з 
іншого, – досягати накопичення СК нової якості; 

дістали подальшого розвитку:  
– трактування сутності категорії «соціальний капітал» з позицій соціальної 

взаємодії у сфері зайнятості, яке базується на розробленій автором класифікації 
наукових підходів, та, на відміну від традиційного, зосереджує увагу на якостях 
спілкування на довірчій основі, що розвиваються упродовж трудового життя і 
здатні перетворюватися у матеріальні й духовні цінності через партнерську 
співпрацю; такий підхід дозволяє обґрунтовувати потребу формування СК в 
інтересах забезпечення ефективної зайнятості; 

– науково-методичні положення щодо обґрунтування сутності процесу 
формування СК через розкриття його змістовної характеристики як динамічного, 
багатофакторного процесу накопичення соціальних зв’язків на основі довіри, який 
характеризується стійкими системними взаємозв’язками прямої та оберненої дії, 
визначеними взаємозалежностями структурних складових СК, а також знаходиться 
під впливом чинників зовнішньої дії (культурно-історичних, соціально-
психологічних, економічних, ментальних, політичних, інформаційних тощо); такий 
підхід збагачує можливості регуляторного впливу на процеси формування СК; 

– науково-практичний підхід до оцінювання світових тенденцій формування 
СК та його впливу на розвиток економіки досліджених 142 країн світу, який, на 
відміну від наявних, дозволив шляхом економіко-математичного моделювання 
визначити залежність між зростанням вагомості СК та індексу процвітання країн та 
довести, що підвищення ролі СК в економіці залежить, в першу чергу, від 
налагодження дієвого управління, утвердження реальної демократії та свобод, а 
потім (за пріоритетністю) від позитивних зрушень в охороні здоров’я, економіці, 
освіті, захисті та безпеці, розвитку підприємництва; 

– комплексна оцінка чинників формування СК в Україні на різних рівнях 
економічної системи, яка, на відміну від існуючих розробок, супроводжувалась 
виявленням впливу на рівень довіри стану зайнятості, умов та оплати праці, дієвості 
державних інституцій, участі в громадських організаціях, рівня поширення 
інформаційних технологій, а також формуванням «соціального портрета» 
підприємств, що дозволяє виявити невикористані резерви та можливості 
нагромадження СК. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 
доведені до рівня методичних розробок і практичних рекомендацій відносно 
формування СК в умовах трансформацій зайнятості, що дозволяє їх застосовувати 
багаторівнево в процесі розробки стратегій соціально-економічного розвитку, 
програм зайнятості та заходів щодо становлення інституту довіри в країні. 

Наукові розробки автора знайшли застосування у практичній діяльності: 
– Департаменту соціального захисту населення Кіровоградської обласної 

державної адміністрації під час розробки рекомендацій щодо регулювання 
соціально-трудових відносин (довідка № 04.02/22/2558 від 12.08.2015 р.); 



5 
– Кіровоградської обласної профспілки працівників освіти і науки України у 

процесі розробки заходів щодо колективно-договірного регулювання праці (довідка 
№ 02/216 від 03.09.2015 р.);  

– ТОВ «ІСП Шторм» під час підготовки колективного договору на 2016 р. 
(довідка № 72 від 19.08.2015 р.).  

Окремі результати дослідження запроваджено у навчальний процес 
Кіровоградського національного технічного університету під час викладання 
навчальних дисциплін «Економіка праці та соціально-трудові відносини» та 
«Менеджмент персоналу» (довідка № 0819/2290 від 11.11.2015 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною науковою 
працею, в якій запропоновано підхід щодо формування СК з урахуванням потреб 
інноваційної трансформації зайнятості. Наукові результати, винесені на захист, 
отримані дисертантом особисто. Із наукових праць, опублікованих у співавторстві, 
в дисертації використано лише ті ідеї, які є результатами особистих напрацювань. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення й результати 
дисертаційної роботи доповідалися на міжнародних науково-практичних 
конференціях, зокрема: «Людина, бізнес, держава: реалії та перспективи соціально-
економічного та інноваційного розвитку» (м. Кіровоград, 17 квітня 2014 р.); 
«Инновационные доминанты социальной сферы» (м. Воронеж, 30 травня 2014 р.); 
«Современные технологии управления» (м. Москва, 15 липня 2014 р.); «Туризм і 
гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку» 
(м. Черкаси, 16–17 жовтня 2014 р.); «Problems of Social and economic development of 
business» (м. Монреаль, 28 листопада 2014 р.); «Economics and management: 
challenges and perspectives» (м. Відень, 21 лютого 2015 р.); «Творчий пошук молоді 
– курс на ефективність» (м. Хмельницький, 25 лютого 2015 р.); «Економічний 
розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи» (м. Львів, 17–
18 квітня 2015 р.); «Актуальні проблеми розвитку підприємств в умовах 
нестабільної економіки» (м. Кіровоград, 15 грудня 2015 р.); «Соціальна та 
економічна солідарність – український вибір» (м. Київ, 28 січня 2016 р.); а також 
всеукраїнських: «Інноваційний розвиток вищої школи України» (м. Кіровоград, 
21 травня 2014 р.); «Актуальні проблеми управління людськими ресурсами та 
економіка праці» (м. Львів, 22–23 травня 2014 р.); «Соціально-економічні 
трансформації в епоху глобалізації» (м. Полтава, 2–3 квітня 2015 р.); «Ефективні 
моделі управління в сучасних умовах: теорія і практика» (м. Кіровоград, 17 квітня 
2015 р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 23 наукові праці 
загальним обсягом 8,09 др. арк. (особисто автору належить 7,31 др. арк.), з них 8 
статей – у наукових фахових виданнях, з яких 4 віднесено до міжнародних 
наукометричних баз, 2 статті – у зарубіжних виданнях, 13 – в інших виданнях.  

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається зі вступу, 
трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Обсяг 
основного змісту роботи становить 195 сторінок, що включає 42 таблиці та 32 
рисунки. Список використаних джерел, що налічує 245 найменувань, викладено на 
27 сторінках, 10 додатків розміщено на 69 сторінках. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У першому розділі «Теоретико-методичні засади формування соціального 

капіталу» розкрито сутність соціального капіталу, процесу його формування та 
взаємозв’язку структурних складових, систематизовано наукові підходи до 
вивчення процесів формування СК в умовах трансформації зайнятості. 

На основі аналізу генезису концепцій СК та узагальнення наукової думки, 
сформовано структурно-логічну схему змістовної характеристики  СК (рис. 1), що  

 

СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ

Властивості соціального капіталу
природні: розвинуті: 

 
Рис. 1. Структурно-логічна схема змістовної характеристики соціального 

капіталу, його властивостей, функцій та індикаторів прояву 
Джерело: розроблено автором. 
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дало змогу глибше розкрити його сутність, властивості, функції та запропонувати 
таке визначення: соціальний капітал – це сукупність притаманних людям якостей 
спілкування на основі довіри, які розвиваються та нагромаджуються впродовж 
життя завдяки вихованню, освітньо-професійному розвитку, трудовому та 
життєвому досвіду, здатні перетворюватися в матеріальні та духовні цінності через 
соціальну взаємодію у сфері зайнятості, індивідуальну та колективну співпрацю. 

Розвиваючи наукову думку, розроблено систематизацію факторів впливу на 
формування СК (за змістом, рівнем, наслідками, характером впливу), яку 
вдосконалено за рахунок деталізації їх переліку, а також виокремлення факторів-
блокаторів (перешкоджають появі довіри або руйнують її) і факторів-стимуляторів 
(прискорюють формування СК, сприяючи накопиченню довіри). Виходячи з 
гіпотетичних уявлень про соціальні взаємодії як взаємно обернений процес, 
розроблено схему системних взаємозв’язків у формуванні СК (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Схема системних взаємозв’язків у формуванні соціального капіталу 
Примітка: хі – фактори впливу на соціальний капітал (i = 1, 2, ..., n); аі – коефіцієнт посилення 
фактору хі за напрямом прямого впливу; bi – вільний доданок, незалежний від значення фактору 
хі за напрямом прямого впливу; ci – коефіцієнт оберненого впливу; di – вільний доданок, 
незалежний від значення СК S за напрямом оберненого впливу. Джерело: розроблено автором. 

На цій основі виведено формулу соціального капіталу (S), яка в загальному 
вигляді відображає залежність його формування від впливу множини факторів, 
розвиненості соціальних взаємозв’язків та взаємодій: 
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Здійснений теоретичний аналіз дав змогу розглядати формування СК як 
складний, динамічний, багатофакторний процес накопичення соціальних зв’язків на 
основі довіри, який характеризується стійкими системними взаємозв’язками прямої 
та оберненої дії, взаємозалежностями його структурних складових, а також 
знаходиться під впливом культурно-історичних, соціально-психологічних, 
економічних, політичних, інформаційних та інших факторів. 

Доцільність формування СК розглядається у тісному взаємозв’язку з явищем 
трансформації зайнятості, під якою автор розуміє кількісні та якісні зміни у 
розподілі та перерозподілі працюючих між окремими територіями, галузями 
економіки, її формальним і неформальним сектором, між видами та формами 
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зайнятості, які відбуваються внаслідок структурних зрушень в економіці, 
глобальних  процесів інтелектуалізації та інформатизації, які змінюють зміст праці.  

На основі систематизації наукових підходів до вивчення формування СК в 
умовах трансформації зайнятості розроблено схему їх системного взаємозв’язку, 
яка доводить доцільність комплексного залучення економіко-статистичних методів, 
соціологічного опитування, експертних оцінок та моделювання для оцінювання 
довіри чи недовіри у сфері зайнятості, а також формування СК загалом.  

Обґрунтовано, що дослідження СК набуває дедалі більшого значення для 
перспектив економічного зростання. За розрахунками автора, виконаними на основі 
економіко-математичного моделювання, за умов збільшення СК на 1 % Україна 
може розраховувати на зростання національного капіталу на 0,541 % (для 
порівняння – при аналогічному збільшенні фізичного капіталу на 1 % зростання 
національного капіталу оцінюється показником 0,064 %, а людського – 0,255 %).  

У другому розділі «Оцінка тенденцій формування соціального капіталу в 
умовах трансформацій зайнятості» проаналізовано світові тенденції формування 
СК в умовах трансформації зайнятості, здійснено комплексну оцінку тенденцій та 
чинників формування СК в Україні на різних рівнях економічної системи. 

Здійснений аналіз світових тенденцій трансформації зайнятості довів їх 
різновекторний характер: а) в економічно розвинених країнах з високим рівнем 
продуктивності праці, доходу швидко зростає частка працівників, зайнятих 
переважно працею інноваційного змісту, активною взаємодією в інформаційних 
мережах, що корелює з накопиченням СК, прискорюючи економічний розвиток; 
б) у слаборозвинених країнах з низьким рівнем продуктивності праці й доходу (до 
їх числа відносимо й Україну) посилюються тенденції зростання неформального 
сектору економіки, де превалює низький рівень інтелектуалізації трудових 
процесів, а поширення нестандартних форм зайнятості межує з тінізацією праці, що 
загалом деформує формування СК суспільства, перешкоджаючи економічному 
розвитку.  

Для оцінювання світових тенденцій формування СК та його впливу на 
розвиток економіки розроблено науково-практичний підхід, який передбачає 
застосування індексу процвітання в якості критерію оцінювання з урахуванням 
чинників «економіка», «підприємництво і можливості», «управління», «освіта», 
«охорона здоров’я», «захист і безпека», «особисті свободи» і «соціальний капітал». 
За результатами обробки статистичних даних на прикладі 142 країн світу та 
побудови рейтингів  визначено модель (2), яка засвідчує наявність залежності 
рейтингу країни за індексом процвітання від зростання соціального капіталу:  

 
sckosszbszdr

osvuprpdpeknripm




101062,0070208,0124029,0114357,0

118855,0066013,0311385,0116806,0
, (2) 

де наведено такі позначення рейтингів  країн світу: ripm – за індексом процвітання; ekn –  за 
індексом економічного стану; pdp – за індексом підприємництва і можливостей; upr – за індексом 
управління; osv –  за індексом освіти;  zdr – за індексом охорони здоров’я; zbs  –  за індексом 
захисту і безпеки;  oss –  за індексом особистої свободи; sck  – за індексом соціального капіталу. 

За моделлю (2), подальше підвищення ролі СК в економіці, в першу чергу, 
залежить від налагодження дієвого управління, утвердження реальної демократії та 
свобод, а потім (за пріоритетністю) від позитивних зрушень в охороні здоров’я, 
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економіці, освіті, захисті та безпеці, розвитку підприємництва. За розрахунками 
виявлено таку закономірність: потреба у зростанні СК як вагомого ресурсу 
економічного розвитку суттєво збільшується з віддаленням країни від держав-
лідерів за рейтингом процвітання, що має бути сигналом для менш соціально та 
економічно розвинених країн щодо необхідності переорієнтації механізмів 
регулювання зайнятості на користь формування СК задля досягнення позитивних 
зрушень у соціально-економічному розвитку та процвітання держави.  

У процесі оцінки тенденцій формування СК в Україні за такими напрямами, як 
суспільна діяльність і зв’язки, довіра і соціальні норми, громадська активність, 
сукупність мереж на основі даних соціального моніторингу з’ясовано, що упродовж 
2005–2013 рр. підвищення рівня довіри населення мало місце лише стосовно сім’ї, 
родичів (довіра 93-95%), колег, сусідів, благодійних фондів (близько 50%), проте 
постійно знижувалася довіра до політичних партій, керівників державних установ, 
страхових компаній, податкової інспекції, підприємців. Причини недовіри 
населення пов’язані, передусім, із проблемами працевлаштування та безробіття 
(78,6% респондентів), зростанням цін (79,6%), низькими доходами, затримками 
зарплат (75,4%), корупцією (72%). Здійснений у роботі аналіз засвідчив переважно 
низьку оцінку задоволеності більшості актуальних потреб населення, що деформує 
мотивацію поведінки соціальних агентів в якості «джерела» або «реципієнта» СК, 
призводить до збільшення кількості населення зі спектром негативних емоцій. 

Про окремі позитивні «сплески» активізації формування СК на макро- та 
мезоекономічних рівнях свідчать дані щодо збільшення кількості громадських 
організацій (у 30 разів упродовж 2005–2013 рр.), профспілок (у 2 рази), підприємств 
різних форм власності, релігійних організацій, стрімкого зростання чисельності 
користувачів соціальних мереж в Інтернеті (60 % населення). Проте на фоні 
посилення суспільної активності вважаємо показовою довіру до громадських 
інституцій. Відповідно до аналізу результатів соціологічних опитувань на макро- та 
мезорівнях за 2014 р. більшою загальною довірою (близько 50%) користуються 
«Церква», «Волонтери», «Добровольчі батальйони», «Армія», довіра ж до інших 
інституцій не перевищує 20% («Президент», «Верховна Рада України», «Кабінет 
Міністрів України», «Міліція», «Прокуратура», «Судді»).  

Гостроту проблеми формування СК засвідчили результати соціологічного 
дослідження, проведеного автором на підприємствах Кіровоградської обл. (табл. 1).  

 
Таблиця 1 

Оцінка працівниками підприємств ступеня довіри  
(фрагмент;  у % до кількості опитаних)* 

Рівень довіри низька  
довіра 

слабка  
довіра 

середня  
довіра 

довіра вище 
середнього рівня

довіра  
повна 

у сім’ї 0,8 0,8 2,3 20,3 75,9 
у структурному підрозділі 0,8 6,8 24,1 45,9 22,6 

на підприємстві 1,5 15,0 37,6 33,8 12,0 
у регіоні 16,5 28,6 32,3 11,3 3,8 
у країні 36,8 27,8 22,6 8,3 4,5 

*Примітка: розроблено автором за підсумками соціологічного дослідження (2015 р.); опитано 1330 осіб.  

Більшість опитаних працівників визнали, що формування довіри залежить від 
низки чинників: своєчасності оплати праці (69,2% респондентів), справедливості 
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винагороди за працю (64,7%), сприятливих умов праці (61,6%), виконання 
керівництвом взятих на себе зобов’язань, готовності до соціального діалогу (51,8%), 
заохочення ефективної праці (50,4%), професіоналізму та компетентності (50,1%).  

На основі соціологічного дослідження, проведеного автором на підприємствах 
регіону, розроблено «соціальний портрет підприємства», який дозволив виявити 
ознаки появи протестних настроїв та невикористані резерви формування СК. 

Аналіз стану розвитку мережевих зв’язків та їх ролі в підвищенні ефективності 
зайнятості засвідчив нерівномірність та обмеженість їх розвитку на вітчизняних 
підприємствах. Визначено, що СК формується, зокрема, за рахунок 
розповсюдженості мережевих технологій, які є джерелом формування і результатом 
прояву СК. Однак мережеві технології в Україні поки залишаються слабо задіяним 
резервом формування СК і обмежено використовуються для підвищення 
ефективності зайнятості та її інноваційних трансформацій. 

У третьому розділі «Формування соціального капіталу в Україні з 
урахуванням потреб інноваційної трансформації зайнятості» запропоновано 
методичні основи дослідження взаємозв’язку трансформації зайнятості і 
формування соціального капіталу, «мережевий» підхід до формування СК в умовах 
інноваційних змін у зайнятості населення, обґрунтовано науково-практичні 
рекомендації щодо впровадження механізму регулювання зайнятості, орієнтованого 
на формування соціального капіталу. 

Розроблено структурно-логічну модель взаємозв’язку зайнятості та соціального 
капіталу (рис. 3), яка доводить, що зайнятість є джерелом СК, між зайнятістю і СК 
існує тісний взаємовплив: з одного боку, новітні форми зайнятості в умовах 
інноваційного розвитку зумовлюють прискорене формування соціальних зв’язків, а 
з іншого, – під впливом накопиченого СК трансформуються традиційні соціально-
трудові відносини, замінюючись зв’язками соціальних агентів із застосуванням 
можливостей мережевих комунікацій, новітніх комп’ютерних та 
телекомунікаційних технологій, узгодженням дій на основі довіри, що призводить 
до змін в умовах і змісті праці, характеристиках робочих місць, формах зайнятості.  

Соц і а л ьн і ,  е коном і чн і ,  ор г ан і з а ц і йн і ,  і нформац і йн і  і н с т румен ти  впливу  на  з а йня т і с т ь

 Накопичення та 
використання 

соціального капіталу

Соціальний, 
економічний, 
синергетичний 

ефекти 

ФОРМУВАННЯ 
СОЦІАЛЬНОГО 

КАПІТАЛУ 

ЗАЙНЯТІСТЬ 

ОЦІНКА    ЗАЙНЯТОСТІ  ОЦІНКА   СОЦІАЛЬНОГО   КАПІТАЛУ

 
Рис. 3. Структурно-логічна модель взаємозв’язку зайнятості  

та соціального капіталу 
Джерело: розроблено автором. 

Об’єкти (задачі) 
оцінювання 

Методи 
оцінювання 

ОЦ ІНКА  ПОКА ЗНИК І В  СОЦ І АЛ ЬНО - ЕКОНОМ І ЧНОГО  РО З ВИТКУ  

Цільовий орієнтир  – забезпечення ефективної зайнятості, економічного зростання 

Методи 
оцінювання 

Об’єкти (задачі) 
оцінювання 
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Запропоновано методичні основи дослідження взаємозв’язку трансформації 

зайнятості та формування СК для подальшого врахування в розробці стратегій 
розвитку країни і програм зайнятості, які ґрунтуються на оцінці: 

а) впливу довіри на ВВП, який характеризує ефективність зайнятості; 
б) змін у зайнятості з урахуванням процесів формування СК; 
в) впливу СК на показники розвитку економіки країни. 
У результаті апробації даного підходу визначено такі закономірності: 
1) на основі обробки даних світової статистики шляхом економіко-

математичного моделювання визначено залежність між рівнем економічного 
розвитку країни і рівнем довіри як базової характеристики СК: більшому рівню 
ВВП відповідає більший рівень довіри, меншому рівню ВВП – менший рівень 
довіри; 

2) на основі аналізу змін на вітчизняному ринку праці виявлено зволікання з 
формуванням інноваційної структури зайнятості: на частку інформаційного сектору 
суспільного виробництва припадає лише 1,6 % офіційно зайнятих. Між тим 
виявлено позитивні ознаки формування мережевих спільнот на основі переміщення 
праці з традиційного виробництва (матеріального) у виробництво нематеріальних 
послуг зі зміщенням завдань на аналіз, організацію, управління, консультування,  
що характеризує зростання потреби у СК та можливостях щодо його використання;  

3) на основі аналізу статистичних даних 30 країн світу доведено існування 
позитивного впливу СК на показники розвитку економіки країн, зокрема такі, як 
«ВВП», «індекс глобальної конкурентоспроможності», «індекс мережевої 
готовності». Загальний вплив соціального капіталу (S) на ВВП (v, дол. США на 
одну особу) представлено виразом (3): 

 v = 5,0843S + 19,512 (3) 

Доведено, що перспективи формування інноваційної структури зайнятості в 
Україні вимагають високої якості сукупного людського та соціального капіталу, 
інтелектуалізації та комп’ютеризації робочих місць, адекватних змін у професійно-
кваліфікаційній структурі працівників, їх мотивації, соціальній захищеності, що дає 
можливості отримувати бажаний для розвитку економіки синергетичний ефект. 

Обґрунтовано доцільність впровадження «мережевого» підходу до формування 
СК в умовах трансформацій зайнятості населення, який базується: 

по-перше, на визначенні вагомої ролі соціальної мережі у формуванні та 
розвитку соціальних зв’язків, розширенні трудового вибору на ринку праці, 
поширенні самозайнятості, впровадженні  новітніх форм нестандартної зайнятості 
на основі використання та розвитку інформаційно-комунікаційних технологій;  

по-друге, доведенні значення соціальних мереж як нетрадиційного інструмента 
розвитку економіки на основі оцінки впливу компонентів СК («можливість 
обговорення проблем», «почуття справедливості», «соціальні контакти», «рівень 
підтримки», «рівень довіри в суспільстві» та ін.) на економічний розвиток України; 

по-третє, обґрунтуванні технології функціонування соціальної мережі через 
вибір моделей поведінки соціального актора на ринку праці залежно від 
впровадження нових форм зайнятості й розвиненості соціального капіталу (рис. 4). 
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СОЦІАЛЬНИЙ  АКТОР   (соціально активна особа, колектив) 

Інформація про стан соціального актора та середовище його життєдіяльності

 

Рис. 4. Вибір моделі поведінки соціального актора залежно від трансформації 
форм зайнятості і розвиненості соціального капіталу 

Джерело: розроблено автором. 

Розроблено науково-практичні рекомендації щодо вдосконалення механізму 
регулювання зайнятості (МРЗ), орієнтованого на формування СК. 
Підпорядковуючись головній меті – формуванню та використанню СК як 
передумови ефективної зайнятості, своїм функціонуванням МРЗ має сприяти 
розв’язанню низки завдань, до найбільш вагомих серед яких віднесено: розвиток 
СК, розкриття в процесі зайнятості когнітивного та креативного потенціалу 

Достатня  Недостатня для вибору моделі поведінкидля вибору моделі поведінки 

Традиційні види зайнятості  
 Регулювання передбачене 

законодавством 

Нетрадиційні (атипові) види зайнятості.
Регулювання не передбачене законодавством 

ДОВІРА  Уявлення про цінності 

Особистісно-індивідуальна 
(горизонтальна) 

Узагальнено колегіальна 
(вертикальна) 

Очікування підтримки інтересів Очікування захисту інтересів

Взаємність у громадській спільній діяльності, соціальній взаємодії 

Соціальна мережа як каркас інтеракцій соціальної взаємодії та згуртованості

Об’єднання заради вирішення завдань Взаємодія заради вирішення завдань

Забезпечення доходу Соціальні норми, стандарти

Навчання, перенавчання, освіта Соціальні та індивідуальні  цінності

Задоволеність Незадоволеність Задоволеність Незадоволеність

Вибір моделі поведінки (активної, пасивної, «спостерігаючої» тощо) 

Трудовий вибір в умовах трансформацій зайнятості, появи нестандартних форм

Зайнят і с ть (формальна або неформальна) 

Ефективність  зайнятості (з позицій особи, підприємства, держави)
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людини; звільнення від антипродуктивних стереотипів; сприяння прояву трудової 
активності; формування нового підходу до зайнятості.   

За наведеною нижче схемою, дія механізму відповідає вимогам узгодження 
інтересів соціальних акторів, будується на принципах людиноцентричності, 
прозорості, ефективності, адаптивності, гнучкості, дотримання певного алгоритму, 
що розширює можливості створення нових робочих місць через розвиток 
соціальної взаємодії та досягнення нової якості соціального капіталу, якої 
вимагають інноваційні зміни в економіці (рис. 5). 

 
Рис. 5. Схема механізму регулювання зайнятості,  

орієнтованого на формування соціального капіталу 

Механізм регулювання зайнятості, орієнтований на формування соціального капіталу 

Формування та використання соціального капіталу як передумови 
ефективної зайнятості Мета 

Розвиток соціального 
капіталу 

Розкриття когнітивного та креативного 
потенціалу людини 

 
 

Завдання 

Джерело: розроблено автором. 

Звільнення від 
антипродуктивних 

стереотипів 

Підвищення 
схильності до прояву  
трудової активності 

Формування 
нового підходу до 

зайнятості 

 
Принципи 
та вимоги 

Принципи: Вимоги: 
людиноцентричність; узгодження інтересів; 

прозорість; співпраця; взаємоповага; 
ефективність; готовність до діалогу учасників 

соціально-трудових відносин; адаптивність; 
гнучкість деідеологізація 

 Інформаційна Комунікаційна Соціалізаційна 
Функції 

Координаційна Інноваційна Регуляційна 

 1. «Сканування» соціального середовища та якостей соціального 
агента з метою виявлення стану розвитку соціального капіталу  

 
 

2. Аналіз потреби у накопиченні та використанні соціального капіталу 
з позицій забезпечення  ефективної зайнятості 

 
 
 

Алгоритм 3.1. Аналіз потреб соціального 
середовища 

3.2. Аналіз потреб (інтересів) 
соціального агента дії 

4. Співставлення, узгодження результатів оцінок 

5. Виявлення розбіжностей, формування рекомендацій по їх усуненню 

 
Рекомендації 

Розробка заходів 
та інструментів 

впливу 

Забезпечення 
зайнятості  

Накопичення 
соціального 
капіталу 

Використання 
соціального 
капіталу 

Сприяння ефективній зайнятості Формування соціального капіталуОчікування 

Нові форми 
зайнятості 

Нові робочі 
місця 

Накопичення соціального 
капіталу, його нова якість 

Ефективність 
зайнятості 

Результат 
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ВИСНОВКИ 

 
У дисертації здійснено узагальнення теоретико-методичних засад та розробка 

науково-практичних рекомендацій щодо формування СК в умовах трансформації 
зайнятості. На підставі виконаного дослідження сформульовано висновки науково-
методичного та практичного спрямування: 

1. Ґрунтуючись на систематизації теоретичних підходів щодо визначення 
СК, доведено потребу його уточнення. Запропоновано розуміти СК як сукупність 
притаманних людям якостей спілкування на довірчій основі, які розвиваються та 
нагромаджуються упродовж життя завдяки вихованню, освітньо-професійному 
розвитку, трудовому та життєвому досвіду, здатні перетворюватися у матеріальні та 
духовні цінності через соціальну взаємодію у сфері зайнятості, індивідуальну та 
колективну співпрацю. Дотримання такого підходу дає змогу зосередити увагу на 
пошуку шляхів формування СК як інтегрованої сукупності довіри між учасниками 
соціально-трудових відносин та залучення СК в якості інструмента сприяння 
ефективній зайнятості. 

2. Поглиблення трактування категорії СК призвело до розуміння процесу 
формування СК через виявлення сукупності впливових факторів та системи 
взаємозв’язків, функціонування яких супроводжується соціальним, економічним та 
синергетичним ефектом. Розроблено структурно-логічну схему змістовної 
характеристики СК, яка відображає його властивості, функції, індикатори прояву. 
Формалізовано залежність СК від впливу множини факторів і розвиненості 
соціальних зв’язків та взаємодій. Деталізовано систематизацію факторів впливу на 
формування СК з виокремленням факторів-блокаторів і факторів-стимуляторів. Це 
дало змогу розглядати формування СК як складний, динамічний та 
багатофакторний процес, що потребує цілеспрямованого регулювання для 
налагодження плідної соціальної взаємодії та діалогу в суспільстві.  

3. Потреба у формуванні СК в умовах трансформацій зайнятості вимагає 
пошуку адекватних методів його вивчення, проте, як засвідчив аналіз, дотепер не 
знайдено єдиного підходу стосовно дослідження цього явища. Зважаючи на 
зазначене, визнано доцільним застосовувати комплексне оцінювання формування 
СК через залучення економіко-статистичних методів, соціологічного опитування, 
експертних оцінок та економіко-математичного моделювання. Реалізація такого 
підходу в роботі дала змогу багатоаспектно дослідити формування СК, 
виокремлюючи невикористані резерви для його накопичення. 

4. Вивчення світових тенденцій формування СК та його впливу на розвиток 
економіки країн світу дозволило виявити та статистично оцінити взаємозв’язок між 
рейтингом 142 країн світу за індексом процвітання та субіндексами соціально-
економічного розвитку на основі виокремлення ланцюга пріоритетних чинників 
(«управління», «особиста свобода», «соціальний капітал», «охорона здоров’я», 
«економіка», «освіта», «захист і безпека», «підприємництво і можливості»), за яким 
вплив СК на процвітання країни визначено третім за значущістю після впливу 
чинників управління та економічної свободи, що додає підстав вважати його 
пріоритетною рушійною силою економічного розвитку. Розрахунками також 
визначено, що цінність СК для розвитку економіки стає дедалі більшою з 
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віддаленням країн від лідерів за рейтингом процвітання, що має бути сигналом для 
менш розвинених держав, зокрема для України, де нагальною потребою стає 
активне формування та використання СК в інтересах досягнення процвітання 
економіки та суспільства. 

5. Комплексна оцінка формування СК в Україні засвідчила тривожні 
тенденції кризи у формуванні СК: упродовж 2005–2013 рр. збільшення довіри серед 
населення України виявлено лише стосовно сім’ї та родичів, сусідів та благодійних 
фондів, стосовно ж інших суб’єктів соціально-економічних відносин (приватних 
підприємців, керівників вищої ланки та політичних партій) довіру виявляє 
обмежена частка населення (від 7,6% до 19,4%). Дефіцит СК зумовлений слабкою 
реалізацією трудових очікувань населення на ринку праці, незадоволеністю 
актуальних життєвих потреб, що призвело до тенденцій зменшення чисельності 
населення з позитивним спектром переживань та збільшення чисельності населення 
зі спектром емоцій негативного спрямування, що, у свою чергу, відображає 
накопичення протестних настроїв, посилення небезпеки соціально-трудових 
конфліктів тощо. Розроблення «соціального портрета підприємства» на прикладі 
досліджуваних підприємств Кіровоградської області підтвердило ці тенденції. Це 
дозволило обґрунтувати потребу корегування політики у сфері регулювання 
соціально-трудових відносин та зайнятості. 

6. Розроблено та обґрунтовано структурно-логічну модель взаємозв’язку 
зайнятості й соціального капіталу, яка засвідчує, що зайнятість населення, котра 
реалізує принципи гідної праці та соціального захисту, безпосередньо сприяє 
формуванню СК, а його накопичення, у свою чергу, сприяє більш ефективній 
зайнятості, економічному зростанню країни загалом. Урахування таких 
закономірностей у розробці програм зайнятості на різних рівнях економічної 
системи дає змогу регулювати ринок праці, застосовуючи соціально-економічні, 
організаційно-економічні та інформаційні інструменти впливу, впроваджуючи 
новітні форми зайнятості, що передбачають розвиток соціальних зв’язків та 
соціальної згуртованості. 

7. Обґрунтовано доцільність запровадження «мережевого» підходу до 
формування СК в умовах трансформації зайнятості населення, який, з одного боку, 
має стати інструментом розширення можливостей трудового вибору на основі 
розвитку соціальної мережі, соціальних зв’язків та контактів, а з іншого, – важелем 
впливу на розвиток економіки. Останнє підтверджується результатами аналізу 
впливу складових соціального капіталу («можливість обговорення проблем», 
«почуття справедливості», «соціальні контакти», «рівень підтримки», «рівень 
довіри в суспільстві» та ін.) на економічний розвиток України. Виявлений 
позитивний вплив доводить наявність додаткових резервів економічного зростання, 
зокрема за рахунок використання «мережевого» підходу до формування СК.  

8. Запропоновано науково-методичний підхід до побудови механізму 
регулювання зайнятості, орієнтованого на формування СК, який базується на 
урахуванні особливостей СК та його вагомій ролі у сприянні ефективної зайнятості, 
дозволяє у комплексі з визначенням принципів, функцій, алгоритму дії, 
запровадженням «сканування» соціального середовища та якостей соціального 
агента з позицій розвитку СК, активніше залучати соціальних агентів до суспільно 
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корисної праці, формуючи нові робочі місця, нові форми зайнятості через розвиток 
соціальної взаємодії, соціальний діалог на засадах спільної відповідальності 
партнерів. Дія механізму створює передумови для накопичення СК нової якості, 
досягнення більшого економічного, соціального та синергетичного ефектів від його 
використання в економіці на етапі інноваційної трансформації зайнятості. 
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АНОТАЦІЯ 

Волчкова Г. К. Формування соціального капіталу в умовах трансформації 
зайнятості. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 
спеціальністю 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і 
політика. – Кіровоградський національний технічний університет МОН України, 
Кіровоград, 2016. 

Дисертацію присвячено узагальненню науково-методичних засад і розробці 
науково-практичних рекомендацій щодо формування соціального капіталу в умовах 
трансформації зайнятості. Розкрито сутність категорії «соціальний капітал» з 
позиції соціальної взаємодії в сфері зайнятості. Уточнено сутність процесу 
формування соціального капіталу та взаємозв’язку його структурних складових. На 
основі систематизації наукових підходів до вивчення процесу формування 
соціального капіталу запропоновано комплексний підхід до його оцінювання в 
умовах трансформації зайнятості. З урахуванням світових тенденцій формування 
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соціального капіталу досліджено його вплив на економічний розвиток країн світу. 
Здійснено комплексну оцінку чинників формування соціального капіталу на всіх 
рівнях економічної системи України та запропоновано «соціальний портрет 
підприємства», який дозволяє виявити невикористані резерви для формування 
соціального капіталу. Розроблено методичні основи дослідження взаємозв’язку 
трансформації зайнятості й формування соціального капіталу, які виступають 
передумовами ефективної зайнятості в країні. Запропоновано використання 
«мережевого» підходу до формування соціального капіталу в умовах інноваційних 
змін в економіці та зайнятості. Удосконалено механізм регулювання зайнятості на 
основі прискорення формування соціального капіталу суспільства. 

Ключові слова: соціальний капітал, зайнятість, довіра, норми поведінки, 
соціальні мережі, формування соціального капіталу, трансформація зайнятості, 
інформаційні технології. 

АННОТАЦИЯ 

Волчкова Г. К. Формирование социального капитала в условиях 
трансформации занятости. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.07 – демография, экономика труда, социальная экономика и 
политика. – Кировоградский национальный технический университет МОН 
Украины, Кировоград, 2016. 

Диссертация посвящена обобщению научно-методических основ и разработке 
научно-практических рекомендаций по формированию социального капитала в 
условиях трансформации занятости. Предложено понимать «социальный капитал» 
как социальное взаимодействие между людьми на доверительной основе, которое 
развивается и накапливается благодаря воспитанию, образованию, 
профессиональному развитию, жизненному и трудовому опыту при создании 
материальных и духовных благ. Формирование социального капитала рассмотрено 
как динамический, многофакторный процесс формирования социальных связей 
прямого и обратного действия, учитывающий исторические, культурные, 
социальные, экономические, политические и другие факторы.  

Систематизация научных подходов к изучению проблемы социального 
капитала позволила предложить подход к его оцениванию в условиях 
трансформации занятости с использованием экспертных оценок, анкетирования, 
экономико-статистических методов, экономико-математического моделирования. 

Получил развитие научно-методический подход к оценке мировых тенденций 
формирования социального капитала. Его реализация позволила выяснить влияние 
социального капитала на индекс процветания и показатели экономического 
развития стран. Комплексная оценка факторов формирования социального капитала 
в Украине позволила определить влияние работы государственных институтов, 
общественных организаций, занятости, социально-трудовых отношений и 
информационных технологий на формирование доверия в обществе. На основе 
проведенного социологического исследования на предприятиях Кировоградской 
области сформирован «социальный портрет предприятия», который позволяет 
выявить неиспользованные резервы формирования социального капитала. 
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Разработаны методические основы исследования взаимосвязи трансформации 

занятости и формирования социального капитала, которые выступают 
предпосылками эффективной занятости и позволяют получить экономический, 
социальный и синергетический эффект от сформированного социального капитала 
в стране. Предложено использование «сетевого» подхода к формированию 
социального капитала, который определяет место экономического субъекта на 
рынке труда в условиях современных трансформаций занятости и позволяет 
расширять возможности трудового выбора с помощью сформированного 
социального капитала. Разработана схема механизма регулирования занятости, 
функционирование  которого  базируется на использовании совокупности 
разработанных принципов, функций, алгоритмов действия и методов воздействия, 
ориентированных на формирование социального капитала, формирование 
инновационной структуры занятости и повышение ее эффективности. 

Ключевые слова: социальный капитал, занятость, доверие, нормы поведения, 
социальные сети, формирование социального капитала, трансформация занятости, 
информационные технологии. 

ANNOTATION 

Volchkova H. K. Social capital formation under the conditions of employment 
transformation. – Manuscript copyright. 

Thesis for obtaining of Candidate of Economic Sciences Degree on specialty 
08.00.07 – Demography, Economy of Labour, Social Economics and Politics. – 
Kirovohrad National Technical University Ministry of Education and Science of Ukraine, 
Kirovohrad, 2016.  

The dissertation is devoted to generalization of scientific-methodical fundamentals 
and working out of scientific-practical recommendations as for social capital formation in 
the conditions of employment transformation. It is revealed the essence of social capital 
category from the position of social cooperation in the employment sphere. It is clarified 
the social capital formation process and it’s structural components interrelation. On the 
basis of scientific approaches systematization to the social capital formation process. It is 
suggested the integrated approach to it’s evaluation in the conditions of employment 
transformation. Based on the analysis of the social capital formation world tendencies we 
investigated its influence on the world economic development. It is performed the 
integrated evaluation of social capital formation factors on all levels of Ukrainian 
economic system. It is suggested the enterprise’s «social portrait», which allows to 
discover unused reserves for social capital formation. It is worked out the methodic 
fundamentals of employment transformation and social capital formation interrelation, 
which are the backgrounds of effective employment in the country. 

It is suggested a «network» approach to social capital formation under conditions of 
innovative changes in economics and employment. It is improved the employment 
regulation mechanism on the basis of the society social capital formation acceleration. 

Key words: social capital, employment, trust, standards of conduct, social networks, 
social capital formation, employment transformation, information technology. 
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