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власне динамічний аспект логіки його розвитку визначається як
особливий так званий «сценарний драйвер» [3].

6. «Очищення» сценаріїв технічного розвитку. Повернення до
ключових факторів рівня кроку 3 і кроку 2. Такі фактори за кож-
ним сценарієм повинні стати предметом окремого цільового до-
слідження кожного напряму технічного розвитку підприємства.
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Загальноосвітні тенденції економічного розвитку постіндуст-
ріального суспільства вимагають від національних підприємств
особливу увагу приділяти можливостям застосування досвіду
розвинутих країн по формуванню соціального капіталу підпри-
ємства як необхідної умови його конкурентоспроможності в су-
часних умовах. Вивчення феномену соціального капіталу як еко-
номічної категорії та ступені його ефективності стають однією з
найважливіших проблем сучасної економічної теорії.
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Термін «соціальний капітал» тільки недавно увійшов у науко-
вий обіг. Є певні спроби систематизації основних методологічних
підходів до вивчення соціального капіталу як наукової категорії.
Ці дослідження потребують продовження, у тому числі і в на-
прямі такого визначення сутності та змісту поняття «соціальний
капітал», яке б дозволяло використовувати його в управління на
рівні підприємства.

Аналіз і узагальнення літератури дає підстави дати наступне
визначення соціальному капіталу як предмету менеджменту на
рівні виробничої організації. На рівні організації соціальний ка-
пітал можна визначити як нематеріальний актив, що створюється
організацією через систему соціальних взаємовідносин на внут-
рішньоорганізаційному, міжорганізаційному й організаційно-ін-
ституціональному рівні та чинить синергетичний влив на резуль-
тати її діяльності завдяки здатності мобілізувати ресурси чи зни-
жувати витрати. При цьому організація виступає в ролі колек-
тивного актора, носія певного соціального капіталу. Особливістю
цього визначення є виокремлення двох форм існування соціаль-
ного капіталу виробничої організації, а саме: взаємодії співробіт-
ників у системі внутрішнього середовища організації та зовніш-
ньої взаємодії організації як соціального утворення з суб’єктами
зовнішнього середовища.

Особливу роль і функції соціального капіталу можна зрозумі-
ти, порівнюючи його з іншими формами капіталу.

Для соціального капіталу характерні деякі властивості, яки-
ми він схожий на інші форми капіталу, особливо людський ка-
пітал. Однак є кілька суттєвих відмінностей між соціальним і
іншими формами капіталу. На відміну від них соціальний капі-
тал втілюється не в певних об’єктах або суб’єктах, а соціальних
відносинах суб’єктів. Тому він не являється власністю суб’єкта
що його використовує. Як інші форми капіталу соціальний капі-
тал є довгостроковим ресурсом, для збереження і відтворення
якого необхідні інвестиції в його розвиток. Як і людський капі-
тал, соціальний капітал збільшується в процесі його викорис-
тання.

Соціальний капітал підприємства є наслідком соціалізації
кожного працівника в умовах колективної праці. Соціалізація —
це процес засвоєння працівником зразків поведінки, психологі-
чних механізмів, соціальних норм та цінностей, які необхідні
для успішної взаємодії його з іншими членами колективу. Вона
охоплює всі процеси наближення до цінностей корпоративної
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культури, комунікацій і навчання, за допомогою яких людина
розвиває свою соціальну природу та здібність працювати в ко-
лективі. Процес соціалізації носить об’єктивний історичний ха-
рактер, але це не означає що його не можна формувати і розви-
вати у межах певних підрозділів підприємства чи організації в
цілому.

Соціалізація може відбуватися спонтанно і планово. Останній
шлях вимагає розуміння менеджерами сутності соціального капі-
талу, технологій його формування та розвитку.

Управління цими процесами вимагає кількісної оцінки соціаль-
ного капіталу. Така оцінка має певні проблеми. Проблема вітчиз-
няних менеджерів полягає в тому, що не існує науково обґрун-
тованих технологій його оцінки. Застосування класичних еко-
номічних чи статистичних методів щодо цього об’єкту управ-
ління неможливо, оскільки всі вони орієнтовані на матеріальну
природу явищ, які вони оцінюють. Соціальний же капітал — це
нематеріальний ресурс, його оцінка можлива тільки із застосу-
ванням інструментів тих наук, які працюють з нематеріальними
явищами і процесами. При створенні механізму вимірювання
соціального капіталу за технологіями соціології необхідно на
першому етапі сформулювати гіпотези, потім — виконати струк-
турну та факторну операціоналізацію явищ і процесів, що до-
сліджуються.

Структурна операціоналізація поняття соціальний капітал
включає соціалізацію працівника, організаційну культуру, до-
віру, психологічну сумісність, роль кожного працівника в ко-
лективі.

Для розроблення механізму управління соціальним капіталом
підприємства необхідно виконати не тільки структурну, а й фак-
торну операціоналізацію цієї категорії. Ці процеси дозволяють
перейти до системи конкретних індикаторів. На їх основі мене-
джери отримують можливість оцінити такі фактори соціального
капіталу, як емоційно-психологічний клімат в колективі, довіра
членів колективу один до одного та до керівників, рівень розвит-
ку взаємопідтримки та ін. Ці оцінки дозволять отримати інтег-
ральну оцінку розвитку соціального капіталу на підприємстві і
сили впливу факторів на нього. Первинна інформація для оцінки
соціального капіталу збирається за допомогою методів, розроб-
лених в соціології — анкетування та інтерв’ю.




