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НАВЧЕННЯ ТА СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ
СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

В тезах проводиться теоретичний аналіз поняття «соціальний капітал» як однієї з
найважливіших категорій теорії управління персоналом. Автори зосередили увагу на
структурі, типах та різноманітних тлумаченнях поняття «соціальний капітал».

В тезисах проводится теоретический анализ понятия «социальный капитал» как
одной из наиболее важных категорий в теории управлении персоналом. Авторы
акцентируют внимание на структуре, типах и различных толкованиях понятия
«социальный капитал».

In the tithes the theoretical analysis of notion is conducted «social capital» as one of the most
important categories of social science. Authors gave mind on structure, types and various
interpretations of notion «social capital».

Зростаючий інтерес науковців до проблематики соціального капіталу є
черговою спробою інтерпретації загального поняття ресурсів, кращого його
пристосування до потреб соціальних наук. Різноманітні позиції, з яких науковці
розглядають соціальний капітал, лежать в основі значної кількості визначень
цього поняття, що достатньо різнобічно розкривають сутність даного феномена.
Деякі сучасні теоретики (Ф. Фукуяма) визначають соціальний капітал як набір
неформальних цінностей та норм, що поділяються членами групи та роблять
можливою співпрацю всередині групи [4]. П. Бурдьє під соціальним капіталом
розуміє «сукупність існуючих або потенційних ресурсів, які пов’язані з наявніс-
тю усталеної мережі більш-менш інституціаналізованих відносин взаємного
знайомства та визнання, або іншими словами, членства в групі» [1]. Р. Патнам
зазначає: «Соціальний капітал – це особливості соціальної організації, такі як
довіра, соціальні мережі, які підвищують ефективність суспільства через спри-
яння координації дій» [2]. За М. Шиффом «соціальний капітал – це набір елеме-
нтів соціальної структури, що впливають на стосунки між людьми і є базовими
аргументами для продукування і реалізації функцій» [3]. Отже, єдиного визна-
чення поняття «соціальний капітал» в науковій літературі не існує, проте біль-
шість науковців включає до його структури такі основні компоненти, як довіра,
співпраця, соціальні норми, соціальні мережі. Виходячи з цього, ми пропонуємо
розглядати соціальний капітал як існуючі або потенційні ресурси взаємодій між
членами суспільства (групи), заснованих на принципах довіри, моральності,
чесності, толерантності, які формують усталену мережу інституціалізованих
зв’язків і забезпечують умови подальшого розвитку його членів і суспільства
(групи) в цілому.

Всі дослідники сходяться у тому, що елементом, завдяки якому відтво-
рюється соціальний капітал, є людські стосунки, за відсутності яких він не мо-
же існувати. Взаємовідносини між людьми, у свою чергу, будують соціальні
зв’язки різноманітного характеру. Інтенсивність та тривалість взаємовідносин
сприяють утворенню та розвитку соціальних мереж. Тому залежно від рівнів
соціальних зв’язків (мікро-, мезо-, макро-) у науковій літературі визначаються
різні типи соціального капіталу, а саме: об’єднувальний соціальний капітал
ґрунтується на мережі, що існує у межах групи та між окремими людьми, які
подібні одне одному. Серед ознак цього типу соціального капіталу можна виді-
лити: родову близькість, мову, приналежність до етичній групи; сполучуваль-
ний соціальний капітал формується взаємовідносинами між різними групами
одного соціального прошарку. Ознакою цього типу соціального капіталу є те-
риторія проживання; з’єднувальний соціальний капітал формує взаємовідноси-
ни між групами різних соціальних рівнів, які дозволяють мати доступ до спе-
цифічних ресурсів. Ознакою цього типу соціального капіталу можна віднести:
владу та багатство [5].

Отже, особливістю структури даного феномену є однотипність його
складових (довіра, співпраця, соціальні норми, чесність, толерантність) на всіх
суспільних рівнях та наявність взаємопроникнення вищезазначених типів соці-
ального капіталу.

Розуміння і науковцями, і управлінцями багатоскладної структури по-
няття «соціальний капітал» та його важливості у використанні в якості ресурсу
суспільства та держави формує у них особливу увагу до вироблення в теорії та
практиці управління персоналом ефективної методики вимірювання даного
феномену.
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