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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблема інноваційного розвитку сфери туризму

не може бути вирішена адекватно без застосування су�
часного метаекономічного дискурсу, зокрема і теорії
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У публікації розглядається "соціальний капітал" як сучасне поняття, яке впливає на бізнесJпроцеси

та інтелектуалізацію підприємств сфери туризму та індустрії гостинності. Дослідження особливостей

соціального капіталу в туризмі та індустрії гостинності охопило значну кількість теоретичних та методоJ

логічноJпрактичних підходів останнього часу. Кожна проаналізована праця має суттєву значущість щодо

розкриття досліджуваного поняття. Соціальний капітал, сфокусований на розвитку людських ресурсів,

є важливим джерелом зростання економічної ефективності підприємства. Запропоновано модель соціJ

ального капіталу підприємства. Результати вивчення можуть бути використані для покращення методів

управління та реалізації інноваційної політики на підприємствах сфери туризму та індустрії гостинності.

This paper discusses "social capital" as a modern concept that influences business processes and intelligent

growth of the enterprises of tourism and hospitality service. The research into features of social capital in tourism

and hospitality service has produced a plethora of proposed methods and theories over the last years. Each

article contributes important insights into the understanding of the social capital. Social investments, mainly

focused on the human resources development, are a significant source of economic prosperity of the enterprise.

The model of the social capital of the enterprise is proposed. Findings are used to support existing managerial

policies for better management practices of the enterprises of tourism and hospitality service.
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соціального капіталу. У стратегічному відношенні кон�
вертація соціального капіталу сьогодні являє собою
адаптацію традиційного господарського досвіду до
умов нового інноваційно орієнтованого зростання. Не�
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достатність традиційних підходів до вирішення пробле�
ми підвищення ефективності та конкурентоспромож�
ності підприємств сфери послуг в Україні за сучасних
умов, обумовила необхідність вивчення нових ресурсів
— інтелектуального та соціального капіталу підприє�
мства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Перші теоретичні розробки стосовно поняття соці�
альний капітал знаходимо у працях Ф. Тенніса, Е. Дюр�
кгєйма та М. Вебера. Аналіз соціального капіталу як ви�
окремлюваного соціального феномену став можливим
з появою теорії соціального обміну та аналізу соціаль�
них мереж. Надалі категорія соціального капіталу
отримала більш глибоку концептуалізацію у працях
М. Пелдам, М. Шифф, Ф. Фукуями, Дж. Коулмана, Р. Пат�
нема, Г. Беккера, П. Бурдьє, М. Туган�Барановськлшл
та багатьох інших. Питанню неформальних стосунків в
організаціях, феномену командної роботи та соціаль�
ного партнерства присвячено праці Дж. Доннелі, М. Ар�
мстронг, Дж. В. Н'юстромі, К. Девіс, С.Ю. Алашеєва,
С.Ю. Барсукова, Н.Ю. Булохова, І.В. Макарова, Г. Штей�
бок та інших. Власне проведений огляд літератури з оз�
наченого питання засвідчує високу ступінь висвітлення

соціальних, економічних та методологічних аспектів
соціального капіталу загалом, його функцій, досліджені
детально питання формування та значення соціального
капіталу на макроструктурному рівні. Проте відкритим
залишається питання вивчення соціального капіталу
підприємст. А.Л. Баланда та В.І. Надрага звертають та�
кож увагу на малодослідженність соціального капіталу
на рівні підприємства, особливо з питань економічного
підходу до цієї проблеми [1].

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Наше дослідження передбачає вирішення таких

завдань: систематизація основних підходів та критич�
ний аналіз поглядів на структуру соціального капіта�
лу підприємства сучасними економістами; досліджен�
ня організаційно�економічного змісту соціального ка�
піталу підприємств туризму та індустрії гостинності;
розробка власної моделі взаємозв'язку соціального
та інших видів капіталу підприємств даної сфери по�
слуг.

ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ
Особливістю роботи туристичної сфери та індустрії

гостинності є перманентна необхідність у кооперації
між суб'єктами цієї господарської діяльності з метою
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Джерело: за даними Міністерства інфраструктури України, починаючи з 2011 року за даними Держстату [7].

Рис. 1. Кількість туристів, обслугованих суб'єктами туристичної діяльності України у 2001—2016 роках

Таблиця 1. Підходи до структурування соціального капіталу підприємства

 Структурування 
соціального капіталу 

Структурування соціального капіталу  
на мезорівні 

А.Л. Баланда, 
В.І. Надрага  

два типи соціального капіталу: норми, 
правила поведінки загальноустановчі та 
локальні групові норми і правила  

макро- та мікрорівні; мікрорівень: когнітивний та 
структурний соціальний капітал, макрорівень 
представляє інституційний контекст 

Л.В. Діденко основні форми: структурний і 
когнітивний капітали  

М.В. Рябінчук мікро-, мезо-, макрорівні може розглядатись з індивідуальної і колективної 
перспектив 

О.А. Грішнова мікро-, мезо- та макрорівень
І.І. Нафус визначено складові соціального капіталу 

на нано-, мікро-, мезо-, макро- та мега- 
рівнях  

система соціальних відносин на 
внутрішньооргінізаційному, міжорганізаційному й 
о рганізаційно-інституціональному рівні 

І.Ю. Кочума  рівень організації та макрорівень внутрішньооргінізаційному, міжорганізаційному й 
організаційно-інституціональному рівнях 

Ю.В. Карпенко макро-, мезо- та мікропідхід  
М.Д. Лесечко, 
О.Г. Сидорчук 

мікро- та мезорівень 
 

М. Мак-Ірлей рівень підприємства складові соціального капіталу підприємства: 
інтрасоціальний та інтерсоціальний капітал 

М. Братніцкий, 
Я. Стрижина 

рівень підприємства складові соціального капіталу підприємства: 
структурний та пізнавальний капітали, а також 
вимір міжлюдських відносин 

О.М. Собко рівень підприємства складовий елемент інтелектуального капіталу 
підприємства — соціальний інтелектуальний 
капітал 
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задоволення все зростаючих потреб та бажань туристів.
Результатом такої кооперації є поява нового туристич�
ного продукту (комплексного пакету рекреаційних по�
слуг), відтак сам розвиток даної сфери господарства на
сьогодні передбачає відхід від традиційного та перехід
на соціалізований шлях розвитку. Загалом, продовж
ХХІ ст. ця галузь економіки України має позитивну ди�
наміку — кількість туристів, які отримали послуги суб�
'єктами туристичної діяльності України за 2001—2016
роки збільшилася у 1,2 раза, зокрема, порівняно з най�
нижчими показниками кризового періоду у 2005 році —
збільшилась станом на 2016 р. на 1,4%, але з найкращи�
ми даними досліджуваного періоду — 2013 роком, є мен�
шою на 1,3% (рис. 1). Згідно з даними держстатуправл�
іння України, загальна кількість суб'єктів туристичної
діяльності у 2015 р. становила 3182, серед них юридичні
особи нараховували 1785 суб'єктів туристичної діяль�
ності (56%), фізичні особи�підприємці складали відпов�
ідно — 1397 (44%). У 2016 році за вищеозначиними по�
казниками загальна кількість суб'єктів туристичної
діяльності складала — 3506, юридичні особи — 1838
(52%), фізичні особи�підприємці �1668 (48%), відповід�
но кількість перших зменшилася на 4%.

Згідно з результатами дослідження рівня довіри спо�
живачів до галузей промисловості в Україні, які прово�
дились компанією Noblet Media CIS у 2009 та 2010 рр.,
рівень довіри клієнтів галузі розваг та шоу�бізнесу ста�
новив 43% у 2009 р., та відповідно — 40% у 2010 р. [5].
Згідно з запропонованим Ю.В. Дем'яненко групування
підприємств сфери послуг за кількісним показником
рівня соціального капіталу підприємства — SCt та ха�
рактеристикою груп підприємств сфери послуг залеж�
но від рівня соціального капіталу [5], частина турфірм
віднесено до групи підприємств з середнім рівнем соц�
іального капіталу, для яких, згідно з розробкою Ю.В.
Дем'яненко, необхідним є проведення заходів зі
збільшення рівня соціального капіталу. Станом на 2017
р. згідно з моніторингом кадрового забезпечення дина�
мічної структури інтелектуального капіталу підпри�
ємств сфери туризму у 2015—2017 рр., дозволимо зро�
бити такі висновки — виявлена тенденція до покращен�
ня інтелектуальної складової підприємств галузі туриз�
му за рахунок зниження вікового складу співробітників
та підвищення їх кваліфікації (зростає частка праців�
ників, які мають вищу та середню спеціальну туристич�
ну освіту до загального складу персоналу підприємств
сфери туризму) [7]. Відповідно, підвищується людський
та соціальний капітали підприємства за рахунок акуму�
ляції знань та досвіду працівників вищої кваліфікації та
спеціалістів.

Згідно з класифікацією М. Вулкок підприємства вхо�
дять до сфер, в яких доцільно застосовувати концепцію
соціального капіталу [4, с. 24]. Проте трактування соці�
ального капіталу підприємств не є одностайним (табли�
ця 1).

Значення соціального капіталу в економічній сис�
темі, згідно І.Ю. Кочуми, визначається тим, що він доз�
воляє найбільш ефективно використовувати інші види
капіталу, є каталізатором інших форм капіталу та по�
ліпшує їх формування [13]. У праці М.М. Бойко зазна�
чається, що соціальний капітал виступає механізмом
застосування та активізації інтелектуального та людсь�
кого капіталу організації [2]. Як зазначають А.Р. Дунсь�
ка та Г.П. Жалдак, соціальний капітал колективу є до�
датковим ресурсом, який може бути вирішальним чин�
ником в процесі створення та дифузії знань, як безпо�
середньо, так і опосередковано, збільшуючи ефек�
тивність інших технологічних факторів, але найбільше
— ефективність залучення людського капіталу (по�
ліпшення якості робочої сили, підвищення продуктив�
ності праці, активізація інноваційної діяльності та
зниження трансакційних витрат) [9]. Ю.В. Дем'яненко
зазначає, що функція соціального капіталу полягає в
тому, що він повинен зменшувати витрати, пов'язані з

формальними механізмами координації (контракти, до�
говори та ін.) [5]. А.Л. Баланда та В.І. Надрага вважа�
ють, що саме соціальний капітал визначає трансакційні
витрати, під якими науковці розуміють витрати пов'я�
зані з координацією економічної діяльності, а також
зазначають, що всі елементи соціального капіталу
(зв'язки, норми, правила, довіра і т.д.) стають соціаль�
ним капіталом лише за умови їх цілеспрямованого ви�
користання задля досягнення визначеної мети [1]. Л.Г.
Смоляр та А.А. Холімон вказують на таку важливість
соціального капіталу організації як підвищення іннова�
ційності компанії, інтенсивності та швидкості навчання
її співробітників, скорочення часу на пошук і обмін
інформацією, швидкість реагування на запити спожи�
вачів, зменшення часу на підготовку контрактів [16]. О.В.
Степанова вважає, що соціальний капітал підприємства
— це цінність, яка створюється підприємством через
соціальні відносини як всередині підприємства, так і
ззовні [19]. А.Л. Баланда та В.І. Надрага до соціального
капіталу різного рівня та виду відносять: цінності, пе�
реконання, поведінку, соціальні норми певної соціогру�
пи, горизонтальні організації та мережі з колегіальним
і відкритим процесом прийняття рішень, звітністю кер�
івників і практикою їх взаємної відповідальності; а та�
кож виокремлюють два типи соціального капіталу: нор�
ми, правила поведінки загальноустановчі та локальні
групові норми і правила у виді персоніфікованої довіри
та особистих зв'язків суб'єкта господарювання [1, с. 38—
39]. М.В. Рябінчук структурні елементи соціального ка�
піталу визначено як мережі, а змістові — як соціальні
норми, цінності та довіра [15]. О.В. Степанова до ком�
понентів соціального капіталу відносить фірмовий знак,
позитивну репутацію, майбутні ринкові умови [19, с.
211]. Згідно з класифікацією Г.К. Волчкової, нами розг�
лядаються властивості сформованого соціального кап�
італу розвинутої складової, до якої дослідниця зокре�
ма відносить: корпоративні якості (здатність працюва�
ти командно), орієнтованість на нові знання, комуніка�
тивні здібності, дотримання моральних норм і правил
поведінки, набуті компетенції [3]. О.І. Демянчук також
розглядає соціальний капітал підприємства як су�
купність мережі соціальних зв'язків, включаючи ще
норми взаємності та довіри, навички колективної дії,
соціальні цінності [6]. За Л.В. Діденко, головними ком�
понентами структури соціального капіталу є соціальні
мережі, загальні норми, цінності, переконання та уста�
новка (�и) до дії; основними формами соціального кап�
італу є структурний і когнітивний капітали [8].

За І.Ю Кочумою, соціальний капітал організації
підвищує ефективність її діяльності, шляхом, мобілізації
внутрішніх та зовнішніх ресурсів організації, роблячи
їх доступними завдяки діловим та особистісним мере�
жам окремих членів колективу. Без соціального капіта�
лу, налагоджених зв'язків компанії з ближнім і дальнім
середовищем ці ресурси залишилися б незадіяні або за�
діяні не повністю [13]. О.А. Грішнова вважає, що соці�
альний капітал полегшує формування та сприяє більш
ефективній реалізації людського та інтелектуального
капіталів. Наявність соціального капіталу полегшує
індивіду, групі та організації доступ до нових знань і
навичок; і навпаки — обмежений доступ до соціальних
зв'язків, соціальна ізоляція або замкнутість окремих
індивідів чи груп можуть перешкоджати створенню й
використанню ними людського капіталу [4]. Як зазна�
чає О.М. Кожемякіна, сутнісно соціальний капітал
відображає переважно організаційний, структурний
компонент соціальної взаємодії [12]. За О.М. Собко,
соціальний капітал підприємства визначається як потен�
ційна здатність публічної та локальної його домінант
сприяти створенню доданої вартості. Соціальний інте�
лектуальний капітал є значно ширше поняття, ніж су�
купність колективних знань, а також здатен впливати
на формування як людського, так і інших елементів інте�
лектуального капіталу підприємства [17].
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Таким чином, вчені одностайні в тому, що найвираз�
ніший ефект прояву соціального капіталу відмічається
на людський, клієнтський та структурно�організаційний
капітали підприємства; соціальний капітал є каталіза�
тором формування та ефективного використання інших
видів капіталу.

Важливим залишається і питання місця соціаль�
ного капіталу в системі нематеріальних активів
підприємства. Одна група науковців виокремлює
соціальний капітал як рівноправний серед інших
видів капіталу підприємства. Серед прихильників
даного підходу можна вказати прізвища Л.В. Швець,
І.Ю. Кочуми, О.М. Кожем'якіна, які аналізують ок�
ремо соціальний та людський капітали [12; 13; 20].
А.Л. Баланда та В.І. Надрага також вважають, що
соціальний та людський капітали підприємства —
різні види капіталу, оскільки працівник підприємства
не може персонально володіти соціальним капіта�
лом, проте здібності, навички, талант є персоніфі�
кованими [1, с. 38]. О.В. Степанова виокремлює
людський та соціальний капітали підприємства,
включаючи до першого знання, навички, мотивацію,
здібності і т.д., між тим, при визначенні соціальної
ренти підприємства зауважує, що така отримується
від використання соціального капіталу підприємства
та сукупності специфічного людського капіталу [19,
с. 209, 211]. Професор О.А. Грішнова вважає, що
соціальний капітал не слід ототожнювати з людсь�
ким та інтелектуальним капіталами або будь�яким
іншим видом нематеріальних активів [4]. Ю.В. Кар�
пенко також виділяє мікро� мезо� та макрорівні соц�
іального капіталу, зокрема мезорівень — рівень ко�
лективів та спільнот [11].

Інша група економістів не виділяють соціальний ка�
пітал у структурі нематеріальних активів підприємства.
Наприклад, С.О. Заїка, О.В. Грідін до складових інте�
лектуального капіталу підприємств відносять структур�
ний, клієнтський та людський капітали, проте останній
включає моральні цінності, культуру праці, а клієнт�
ський капітал — ділову репутацію, бренд та ділове спів�
робітництво; структурний капітал підприємства по�
діляється на інтелектуальну власність та систему управ�
ління знаннями, остання включає корпоративну куль�
туру та філософію управління [10]. Вищеозначені скла�
дові нематеріальних видів капіталів підприємства до�

слідниками першої групи віднесені до поняття соціаль�
ного капіталу.

Наступна група економісті вважає соціальний ка�
пітал складовою інтелектуального капіталу підприєм�
ства. Так доктор М.О. Собко виділяє соціальний
інтелектуальний капітал підприємства; М. Мак�Ірлей,
М. Братніцкий та Я. Стрижина виокремлюючи соціаль�
ний капітал підприємства його структурують та аналі�
зують [17].

Відсутня на сьогодні єдність щодо визначення
рівнів соціального капіталу підприємств, а також
єдиних складових елементів соціального капіталу
підприємства. На рівні організації, на думку І.Ю. Ко�
чуми, соціальний капітал можна визначити як нема�
теріальний актив, який створюється організацією че�
рез систему соціальних відносин на внутрішньоор�
ганізаційному, міжорганізаційному та організацій�
но�інституціональному рівнях та здійснює синерге�
тичний вплив на результати її діяльності завдяки
здатності мобілізувати ресурси та знижувати витра�
ти.

За І.І. Нaфус, структурна основа соціального ка�
піталу формується мережею соціальних зв'язків та
приналежністю до певного соціального кола (член�
ство в групі), тоді як інституційна структура базуєть�
ся на довірчих відносинах між агентами соціальної
взаємодії та вимірюється взаємним виконанням взя�
тих зобов'язань; на мезорівні (відповідає рівню
підприємств) формування та нагромадження соціаль�
ного капіталу забезпечується системою соціальних
відносин на внутрішньоорганізаційному, міжоргані�
заційному та організаційно�інституційному рівнях
[14]. За М.М. Бойко, формування соціального капіта�
лу організації — це процес двоєдиний, який включає
формування індивідуального соціального капіталу та
організаційного соціального капіталу. А.Л. Баланда
та В.І. Надрага вважають, що соціальний капітал
підприємства формується на двох рівнях: мікро�
(представлений когнітивним та структурним капіта�
лами) та макрорівнях (включає інституційний кон�
текст), що власне, на нашу дімку, відповідає внут�
рішній та зовнішній формам існуючих стосунків
підприємства; основою, соціального капіталу висту�
пає організаційний капітал підприємства, причому
соціальний капітал виступає надбудовою над органі�

Рис. 2. Модель взаємодії соціального та клієнтського капіталів підприємства

 Примітка: — сфера соціального капіталу підприємства; == сфера клієнтського капіталу підприємства; → взаємодія капіталів
підприємства; ⇒ рух від І—ІІ до ІІІ стадії;

І—ІІ етап початкової взаємодії; ІІІ стадія кооперації, інтеграції та взаємної ефективної структуризації соціального та клієнтського
капіталів підприємства для вирішення певного завдання.

Джерело: авторська розробка.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 4/201830

заційним капіталом. За М.В. Рябінчук, соціальний ка�
пітал діє на різних рівнях соціальної організації
(мікро�, мезо�, макро�) і може розглядатись з індиві�
дуальної і колективної перспектив. Авторська модель
соціального інтелектуального капіталу підприємства
доктора О.М. Собко на різних рівнях включає соціаль�
ну, індивідуальну та колективну домінанти, а також
публічний соціальний інтелектуальний капітал та ло�
кальний соціальний інтелектуальний капітал підприє�
мства. Згідно з моделлю інтелектуального капіталу
підприємства М. Братніцкого та Я. Стрижини, скла�
довими соціального капіталу підприємства виступа�
ють: структурний та пізнавальний капітали, а також
вимір міжлюдських відносин [17, с. 70]. В моделі М.
Мак�Ірлея, така складова соціального капіталу
підприємства як інтрасоціальний капітал (представ�
лений его� та соціоцентричними капіталами) формує
внутрішній соціальний капітал підприємства, інтер�
соціальний капітал включає клієнтський та партнерсь�
кий капітали підприємства [17, с. 71]. Вищеозначене
власне доводить правильність наших міркувань щодо
спорідненості та тісному взаємовпливу соціального та
клієнтського капіталів підприємства. Нами пропо�
нується модель взаємозв'язку соціального, людсько�
го та клієнтського капіталів на рисунку 2.

Сучасна сфера туризму та індустрії гостинності ха�
рактеризується доволі складною та специфічною струк�
турою соціальних зв'язків, які активно задіяні на всіх
виробничих етапах суб'єктів господарської діяльності,
і власне вибудовують соціальний капітал підприємств
цієї галузі. Між тим, зв'язки, сформовані у складі со�
ціального капіталу не завершуються в такому (етап І), а
продовжуються — трансформуються та накопичують�
ся, збагачуючи складову іншого виду капіталу, наприк�
лад, клієнтського (етап ІІ). Наслідком такого взаємоп�
роникнення окремих елементів соціального та клієнт�
ського капіталів є не лише їх обопільне збагачення, але
і підвищення рівня взаємної інтеграції (етап ІІІ), що
проявляється у відмічених науковцями та економіста�
ми більш ефективній координації діяльності підприєм�
ства, злагодженій роботі та зменшенні трансакційних
витрат.

Ми погоджуємося з думкою Бойко, що специфі�
ка сфери туризму полягає у важливості соціального
капіталу у формі зв'язків різних форм та інтенсив�
ності, які забезпечують можливість реалізації ство�
рених фірмою пакетів чи окремих туристичних по�
слуг; при цьому неформальні зв'язки мають не менш
важливе значення, ніж формальні, оскільки позиці�
онують звернення до конкретного клієнта і забезпе�
чують персоніфікацію роботи з клієнтами на яку
власне останні і очікують [2]. Така модель доводить,
що такі набутки соціального капіталу як позитивна
репутація фірми, персоналу та керівництва, менед�
жерів з продажу турпослуг та турпакетів і довіра до
них збоку потенційних клієнтів, власне самої про�
дукції туристичного підприємства, а також імідж ос�
таннього як соціально відповідальної організації
тощо, формує позитивний вибір споживача на ко�
ристь саме конкретної турфірми, що власне є фак�
тором збагачення клієнтської бази підприємства
(клієнтського капіталу). Таким чином, всі існуючі
форми та рівні соціального капіталу в межах
підприємства є взаємопроникаючими, а також таки�
ми, що виходять за межі фірми, формуючи загаль�
ний бізнесовий капітал [2].

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
На сьогодні напрацьовано певний матеріал з питан�

ня виокремлення та аналізу соціального капіталу як са�
мостійного виду капіталу підприємств та організацій.

Наукова проблематика дослідження соціально�
го капіталу зводиться до то, що без аналізу такого

на мезоекономічному рівні не можливо розробити
функціонування сучасних підприємств як цілісних
виробничих систем. Специфічна для постіндустріад�
бного типу суспільства тенденція структурного пол�
іцентризму та мереживізації актуальна для сфери ту�
ризму, яка дуже чутлива до нових неформальних ко�
мунікацій, які базуються на соціальному капіталі.
Нами соціальний капітал розглядається як економі�
чний різновид капіталу, який накопичується та фор�
мується соціогрупою (поза людей існувати не може)
через зв'язки, співпрацю з метою досягнення певної
економічної мети; соціальний капітал здатен упоряд�
ковувати економічні стосунки, формуючи певний
простір як на ринку, так і в межах самого підприєм�
ства. Інтелектуалізація сфери туризму та індустрії
гостинності опиратиметься на потенціал довгостро�
кових партнерських відносин, які склалися у цій
сфері та які визначали і визначають тривалий час її
конфігурацію як певного інституційного середови�
ща. Питання еволюційного шляху модернізації даної
сфери обумовлять напрями подальших досліджень з
проблем креації та розподілу потоків соціального
капіталу.
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