Науковий реферат статті Шевчук О. А.
"Промислове підприємство як система соціально-стратифікаційних
відносин коаліції власників ресурсів"
Недостатнє висвітлення проблем, пов’язаних із трансформацією
еліти на мікрорівні, тобто на рівні промислового підприємства, в наукових
і професійних економічних джерелах зумовило актуальність даного
дослідження, а також логіку викладу положень та його мету.
Взявши за основу дослідження принципу субординації, головним
критерієм якого виступає ступінчата співпідпорядкованість елементів
системи, заснована на нерівності, розглянуто ієрархічну стратифікаційну
систему промислового підприємства.
Визначено, що в основі нерівності з точки зору теорії людського
капіталу лежать три ознаки соціальної диференціації станів розвитку
людського капіталу, а саме: інкорпорована, інституціоналізована та
об’єктивована форми прояву людського капіталу.
Доведено, що процес становлення істеблішменту на підприємствах
тісним чином пов'язаний із наявними проблемами нерівності можливостей, результатів та їх відтворення на різних етапах життєвого циклу
суб’єктів господарювання у соціально-економічному просторі.
З метою визначення ієрархічної структури промислового підприємства запропоновано розглядати його як систему соціально-стратифікаційних відносин між коаліцією власників ресурсів, що забезпечують
коаліцію інтересів, яка дає можливості для усвідомлення соціальностратифікаційної класифікації працівників.
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