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3.8. СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК СКЛАДОВА 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТУРИЗМУ 

Важливим пріоритетом діяльності будь-якого підпри-

ємства є забезпечення його конкурентоспроможності, для чого 

потрібно мати певний запас різних ресурсів та ефективно їх 

використовувати. На жаль, як свідчить практика, забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства у більшості випадків 

розглядається через призму економічних і фінансових резуль-

татів. Однак, на сучасному етапі соціалізації економіки пріори-

тетне місце має займати використання людських ресурсів, а 

саме людського, соціального та клієнтського капіталу підпри-

ємства. Соціальний капітал, сфокусований на розвитку люд-

ських ресурсів, є важливим джерелом зростання економічної 

ефективності підприємства та його конкурентоспроможності 

на ринку. Відтак, актуальним є питання розгляду концеп-

туального змісту соціального капіталу підприємств сфери 

туризму та його значення у забезпеченні їх конкуренто-

спроможності. 

У 1916 р. одним з перших термін «соціальний капітал» в 

роботі «Сільська школа – центр общини»» застосував Л. Ха-

ніфан, щодо доброзичливості, спілкування, взаємної симпатії, 

та соціального спілкування серед групи людей та родин [1]. 

Однак, розвитку дана дефініція набула лише в 80-х. рр. ХХ ст. 

коли в роботі «Форми капіталу» П. Бурд’є використав поняття 

«капітал соціальний» для позначення соціальних зв’язків, які 

можуть виступати ресурсом отримання вигод; досліджував 

його як сукупність потенційних і наявних ресурсів, які пов’я-

зані з міцними мережами та інституційними відносинами 

взаємного визнання [2]. Р. Патнем обґрунтовуючи концепцію 

«соціального капіталу» в роботі «Щоб демократія спрацювала. 

Громадянські традиції в сучасній Італії» зробив спробу 

пояснити різницю між регіонами Італії через різну ступінь 

соціального капіталу та визначив його основні складові еле-

менти: моральні принципи і норми, соціальні цінності та мере-

жу соціальної інфраструктури [3]. Концептуальне опрацюван-

ням категорії знайшло своє відображення в роботі Дж. Коул-
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мана «Капітал соціальний і людській», який займаючись соціо-

логічним аналізом освіти і колективної дії, запропонував своє 

розуміння соціального капіталу на емпіричній традиції в аме-

риканській соціології і теорії людського капіталу [4]. Ф. Фу-

куяма в роботі «Довіра: соціальні чесноти і шлях до про-

цвітання» розвиває попередню концепцію і пропонує розгляда-

ти соціальний капітал як фактор ефективності економічної 

діяльності на рівні громад, окремих етнічних і соціальних 

груп, ототожнює його з нормами, очікуваннями та з довірою 

[5].  

У наукових дослідженнях існує широкий спектр різно-

манітних підходів учених щодо розуміння феномену «соціаль-

ного капіталу»: етнологічний (соціально-антропологічний) – 

розглядається зв’язок форм соціального життя і культурного 

досвіду людини з урахуванням його біологічної природи, як 

основи соціального капіталу; соціологічний – ґрунтується на 

нормах, мережах та праві, які являють собою порядок 

суспільних відносин в діях і поведінці людей за сприяння яких 

вони можуть отримати користь; політологічний – заснований 

на об’єктивній потребі в підвищенні керованості суспільства, 

коли значна увага в соціальному капіталі приділяється ролі 

інститутів, норм у формуванні людської поведінки; економіко-

інституційний – дослідження даного феномену, як економічної 

категорії, доповнюється аналізом інститутів та враховуються 

неекономічні чинники його накопичення та використання. 

Дана категорія розглядається як результат і ресурси соціаль-

них відносин, що характеризують задоволення потреб інтере-

сів і максимізують індивідуальну користь. 

Одним з ключових рейтингових показників міжнародної 

конкурентоспроможності в сфері міжнародного туризму є 

Індекс конкурентоспроможності у сфері подорожей та туризму 

(Travel and Tourism Competitiveness Index), який складається 

Всесвітнім економічним форумом кожні два роки і охоплює 

140 країн. Україна за даним індексом 2017 р. отримала оцінку 

в 3,5 бали з семи можливих і опинилась на 88 місці (у 2009 р. 

за даним рейтингом Україна посідала 77 місце). Внесок турис-

тичної індустрії України експертами оцінюється у 1,3 млн дол. 



 
Л. В. Дробиш, Ю. В. Карпенко, І. Р. Прокопенко 

611 

США або 1,4 % ВВП, в українській сфері туризму зайнято 

214,4 тис. осіб або 1,2 % від загального числа зайнятих. Показ-

ники, що стосуються оцінки ролі людини у сфері туризму, 

згруповані у субіндексах: «Сприятливість середовища» (люд-

ські ресурси та ринок праці) – 78 (41) місце та «Природні та 

культурні ресурси» – 88 місце [6]. 

Оскільки з кожним роком все жорсткішою стає конку-

ренція на туристичному ринку першочерговим завданням для 

вітчизняних підприємств сфери туризму є зміцнення їх конку-

рентних позицій на ринку. Досягти конкурентних переваг 

туристичні підприємства зможуть лише завдяки забезпеченню 

ефективного використання ресурсного потенціалу, а саме 

використання людських ресурсів (людського капіталу) підпри-

ємств, адже людський капітал визначає можливість ефектив-

ного використання факторів виробництва, впливаючи на їх 

конкурентоспроможність і ціну. Однак, як свідчить практика, 

підприємства ще недостатньо уваги приділяють питанням 

формування та використання людського ресурсу (людського 

капіталу), а отже не усвідомлюють його значущості для еко-

номічного розвитку підприємства та його конкурентоспро-

можності на ринку. Відповідно постійне забезпечення конку-

рентоспроможності підприємства потребує не лише значного 

запасу ресурсів, їх оновлення, але й ефективного викорис-

тання. При цьому не слід визначати важливість для підпри-

ємства якогось окремо взятого ресурсу, адже за різних обста-

вин їх використання не завжди може бути ефективним, а ефект 

часто виникає через певний проміжок часу.  

Формування людського капіталу туристичних підпри-

ємств здійснюється шляхом інвестицій в людину за такими 

напрямками: інвестиції в особистий людський капітал (в про-

фесійне здоров’я, спеціальну освіту, професійні знання, навики 

тощо); інвестиції в відчужуваний людський капітал (в раціо-

налізаторську діяльність, патенти, програмне забезпечення, 

технології, ноу-хау, формування баз даних тощо); інвестиції в 

колективний людський капітал (в розвиток соціальної взаємо-

дії колективу, корпоративну культуру, психологічний клімат в 

колективі тощо). Людський капітал туристичного підпри-
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ємства формується на рівні окремого співробітника і підпри-

ємства у цілому. Так, на рівні співробітника він включає 

знання, особистісні якості, здібності, професійні навички, та-

ланти, а на корпоративному рівні – інфраструктуру, відносини 

в колективі, уміння працювати в команді тощо. 

Абсолютним проявом корпоративного соціального капі-

талу організацій, а особливо тих, які працюють у сфері на-

дання туристичних, готельних та ресторанних послуг, на 

думку О. А. Грішнової та М. М. Бойко є імідж, який форму-

ється залежно від того, як відчуває себе на роботі персонал. 

Також, як зазначають дослідниці в діяльності організації 

проявляється два рівні соціального капіталу – індивідуальний 

та корпоративний. Зв’язок між ними реалізується в позитив-

ному напрямку, якщо є відкритість індивідуального капіталу 

та його спрямованість на інтеграцію, а не капсулювання. Кор-

поративний капітал, у свою чергу, забезпечує загальний соціо-

культурний контекст соціально-трудових відносин і діяльності 

в цілому. За таких умов відбувається взаємодія та взаємо-

збагачення соціального капіталу на обох рівнях. Зростання 

позитивного соціального капіталу організації формує пози-

тивні риси соціально-трудових відносин – довіру, співпрацю, 

командну роботу, взаєморозуміння, порозуміння при вирішен-

ні конфліктних та нестандартних ситуацій, взаємну відпові-

дальність. Соціальний капітал формується і нагромаджується 

виключно у процесі активного використання, він здатний 

інтенсифікувати прояви інших форм капіталу [7, с. 213, 217]. 

На відміну від людського, соціальний капітал не є атри-

бутом окремої людини. Його основу формують мережі со-

ціальних зв’язків. Водночас соціальний капітал, так само як 

економічний і людський капітал, має основу властивість – 

здатність приносити нову, додану вартість. Якщо людський 

капітал використовується в особистих цілях, то соціальний 

капітал формується соціальними відносинами, але менш 

відчутний, оскільки існує тільки у взаємовідносинах індивідів 

[8]. О. В. Степанова вважає, що соціальний капітал підпри-

ємства – це цінність, яка створюється підприємством через 

соціальні відносини як всередині підприємства, так і ззовні [9]. 
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А. Л. Баланда та В. І. Надрага до соціального капіталу різного 

рівня та виду відносять: цінності, переконання, поведінку, 

соціальні норми певної соціогрупи, горизонтальні організації 

та мережі з колегіальним і відкритим процесом прийняття 

рішень, звітністю керівників і практикою їх взаємної відпо-

відальності; а також виокремлюють два типи соціального ка-

піталу: норми, правила поведінки загальноустановчі та локаль-

ні групові норми і правила у виді персоніфікованої довіри та 

особистих зв’язків суб’єкта господарювання [10].  

Структурно соціальний капітал є сукупністю різних 

знань, умінь, навичок, культурних, національних, духовних і 

ментальних традицій, ідеологічних доктрин, а також мотивацій 

конкретних людей і життєвого досвіду, що сприймаються сус-

пільством як соціально значущі та цінні. Довіра тут є головним 

елементом, який забезпечує цілісність усіх перерахованих 

складових структури соціального капіталу. Таким чином, сут-

ність соціального капіталу визначається мірою взаємної довіри 

людей у суспільстві [11]. М. В. Рябінчук структурні елементи 

соціального капіталу визначає як мережі, а змістові – як 

соціальні норми, цінності та довіра [12]. О. В. Степанова до 

компонентів соціального капіталу відносить фірмовий знак, 

позитивну репутацію, майбутні ринкові умови [9]. Однак дуже 

часто найцінніші знання й уміння виражені не в явній формі 

(документах, керівництві, базах даних), а виявляються в со-

ціальному досвіді осіб і ноу-хау окремих членів суспільства. 

Переважна більшість науковців вважає, що основними складо-

вими елементами соціального капіталу є сукупність норм, 

правил поведінки, довіри, мережа зв’язків [13].  

На думку І. Ю. Кочуми, соціальний капітал організації 

підвищує ефективність її діяльності шляхом мобілізації внут-

рішніх та зовнішніх ресурсів організації, роблячи їх доступни-

ми завдяки діловим та особистісним мережам окремих членів 

колективу. Без соціального капіталу, налагоджених зв’язків 

компанії з ближнім і дальнім середовищем ці ресурси зали-

шилися б незадіяні або задіяні не повністю [14]. Нами соціаль-

ний капітал розглядається як економічний різновид капіталу, 

який накопичується та формується соціогрупою через зв’язки, 
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співпрацю з метою досягнення певної економічної мети. Він 

здатен упорядковувати економічні стосунки, формуючи пев-

ний простір як на ринку, так і в межах самого підприємства. 

Соціальний капітал має свої особливості, а саме:  

 він має особливу природу, інші закони і закономірнос-

ті розвитку; 

 має властивість зростати від того, наскільки його ви-

трачають, а отримані надбання перебувають у власності всього 

суспільства чи окремо взятого суб’єкта господарювання; 

 соціальний капітал може використати не лише той, хто 
напрацьовує його за рахунок власного часу, енергії, здібностей 

і талантів, а також будь-який інший індивід, який активно 

включився у процес його виробництва.  

Соціальний капітал накопичується людиною у спільній 

творчій діяльності з іншими людьми все своє життя, передає 

його іншим людям у різних формах: у вигляді мудрості життя, 

матеріалізованих результатів праці, що слугують прикладом 

для здійснення соціально значущих вчинків [15].  

Формування та накопичення соціального капіталу у різ-

них галузях економіки має свої особливості, які визначаються 

специфікою діяльності суб’єктів господарювання. Так, як вва-

жає М. М. Бойко, соціальний капітал підприємств сфери 

послуг проявляється як основа взаємодії персоналу із зовніш-

нім середовищем, зокрема клієнтами [16]. Зокрема, у сфері 

туризму діяльність підприємств орієнтується на задоволення 

потреб споживачів, а також управління інтересами клієнтів, 

формуванням потреби на певні види туризму при розробці 

нових турпродуктів. Саме тому виникає потреба у тісній 

співпраці з потенційними клієнтами, наданні широкого спект-

ру послуг консультування та інформування, самопрезентації 

турфірм. Відповідно до сказаного та зважаючи на специфіку 

діяльності суб’єктів туристичного бізнесу, В. Л. Смагін і 

О. Г. Яворська [17] за необхідне вважають розглядати окрему 

ресурсну складову підприємств: клієнтський, людський та 

соціальний капітали.  

У галузі туризму взаємозв’язок цих капіталів обумовлю-

ється тим, що окрім довіри до виробника туристичного пакету 
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послуг, заснованої на репутації фірми, її бренду, виокремлю-

ється роль менеджера по роботі з клієнтами як способу на-

дання послуги, підтвердження високого рівня обслуговування 

саме у даній туристичній фірмі. Тому у виробничому процесі 

підприємств сфери туризму існує певна спорідненість між 

цими видами капіталів.  

З огляду сказаного можна зробити висновок, що основна 

увага у формуванні конкурентних переваг туристичних 

підприємств має бути зосереджена на якості їх людського, 

клієнтського і соціального капіталу, а також на ефективності їх 

використання. Однак не завжди накопичений капітал дає змогу 

отримати кращі економічні результати розвитку підприємства 

та зміцнити конкурентні позиції на ринку. Щоб досягти 

бажаного результату необхідне застосування спеціальних 

управлінських технологій і механізмів.  

Так, з метою приймання обґрунтованих рішень щодо 

підвищення ефективності діяльності туристичних підприємств 

необхідно чітко уяснити функції через які проявляється сут-

ність соціального капіталу. Найбільш повний перелік з дев’яти 

функцій, які є загальновизнаними та часто виділяються, навів 

у своїй роботі М. М. Хайкін, а саме: соціалізації, інформа-

ційна, інституційна, економічна, обліку та контролю, суспіль-

но-політична, синергетична, інтелектуалізації та інноваційного 

розвитку, відтворення людського капіталу [15]. Нижче нами 

окреслені основні функції соціального капіталу та форми його 

прояву у сфері туризму [13]:  

 соціалізації – розкриття здібностей і реалізації потреби 

в самовираженні і визнання; засвоєння і відтворення соціаль-

них ролей і культурних норм; полегшення адаптації в середині 

групи; 

 інформаційна – формування нового рівня світогляду 

та світосприйняття; засвоєння та порівняння досвіду і ціннос-

тей інших націй; запобігання зовнішнім впливам та збере-

ження специфіки національної культури й мови; 

 інтелектуалізації та інноваційного розвитку – поро-

дження і транслювання інновацій в життя суспільства; інстру-

мент трансформації інститутів; 
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 суспільно-політична – зміцнення суспільної безпеки; 
зниження соціальної напруженості і встановлення відносини 
довіри; розвиток громадянської самодіяльності і політичної 
активності;  

 інституційна – зближення усіх сфер життя формуван-
ням ефективних економічних відносин; формування нових 
соціальних стандартів якості життя; формування нових погля-
дів на різні області знань, сфери життя; 

 економічна – зниження рівня трансакційних витрат; 
зниження невизначеності та ризиків; підвищення ефективності 
використання специфічних активів; 

 обліку та контролю – запровадження допоміжного 
рахунку туризму (метод оцінки впливу туризму як на еконо-
міку окремо взятої країни, так і на світову економіку в цілому); 

 синергетична – синергетичний ефект можна отримати 
в усіх сферах туризму: економічній, соціальній, екологічній 
тощо; 

 відтворення людського капіталу – різке збільшення 
віддачі людського капіталу (капіталу здоров’я, культурно-мо-
рального, інтелектуального капіталів). 

Окрім виконуваних функцій, соціальний капітал турис-
тичних підприємств має низку важливих властивостей, а саме: 
ресурсність, прибутковість та нагромадження капіталу 
(табл. 3.8.1). 

Таблиця 3.8.1 – Властивості, ознаки та форми прояву 

соціального капіталу підприємств сфери 

туризму як чинника конкуренто-

спроможності
*
 

Властивість Ознака Форми прояву 

Ресурсність Формування 
відносин 

Створення особистих і професій-
них відносин 

Інтерактивність Прямі та зворотні міжособистісні 
зв’язки як між працівниками під-
приємства, їх групами, колекти-
вами, так і між економічними 
агентами, до яких належать спо-
живачі, конкуренти, фірми 
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Продовж. табл. 3.8.1 

Властивість Ознака Форми прояву 

Ресурсність Соціалізація Наближення до цінностей корпо-

ративної культури, включення у 

співтовариство, краща співпраця 

та налагодженість спільний дій. 

Прибутковість  Економія 

трансакційних 

витрат 

Підвищення продуктивності пра-

ці за умов справедливого пере-

розподілу створеної вартості 

Соціальна відповідальність 

Одержання 

соціальної 

ренти 

Підвищення довіри споживачів 

до продукції, яку виробляє під-

приємство 

Нагромадження Соціальний 

захист 

Створення безпечних умов праці; 

запровадження необхідних захо-

дів щодо охорони праці та со-

ціального захисту громадян у 

випадку професійних захворю-

вань та нещасних випадків, дос-

туп громадян до національних 

систем охорони здоров’я, реабілі-

тації та професійної освіти; забез-

печення працівників та членів їх 

сімей прожитковим мінімумом 

матеріальних засобів 

Соціальна 

інфраструктура 

Забезпечення соціальних потреб 

трудових колективів через певні 

підрозділи соціальної інфраструк-

тури підприємства 

Мережа органі-

заційної струк-

тури 

Сукупність взаємопов’язаних еле-

ментів, які знаходяться між со-

бою в сталих відношеннях, що 

забезпечують їх функціонування і 

розвиток як єдиного цілого 

* Узагальнено авторами на основі джерел: [13; 18]. 

Ресурсність соціального капіталу підприємства відобра-

жає потенціал взаємодії між його працівниками на основі 

професійних та особистих відносин, шляхом перетворення 
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системи зв’язків із простого набору контрактів у важливий 

засіб передачі інформації [18]. Він не вичерпується у процесі 

його використання, а у разі його не використання, навпаки, 

може бути втраченим. Завдяки інтерактивності соціального 

капіталу підприємства встановлюються прямі та зворотні між-

особистісні зв’язки між працівниками підприємства, їх гру-

пами, між споживачами, конкурентами та фірмами. Соціаліза-

ція, як ознака властивості ресурсності, проявляється у спів-

праці та налагодженості спільних дій, що оцінюється ступенем 

довіри та взаємної підтримки між членами колективу. 

Зміст другої властивості соціального капіталу (прибут-

ковість) розкривається через економію трансакційних витрат 

підприємства (підвищення продуктивності праці за умов спра-

ведливого перерозподілу створеної вартості) або одержання 

соціальної ренти (підвищення довіри споживачів до продукції, 

яку виробляє підприємство). Про те, що ключове місце у 

підвищенні продуктивності праці на підприємстві та його 

прибутковості належить людським ресурсам, які пов’язані з 

соціально-трудовими відносинами, соціальним капіталом, під-

тверджують і результати аналізу досліджень фахівців Світо-

вого банку.  

Характеризуючи таку властивість соціального капіталу, 

як нагромадження, слід зазначити, що вона відображає ство-

рення мереж соціальних зв’язків, які містять соціальні зобов’я-

зання: соціальний захист праці, соціальну інфраструктуру та 

мережі організаційної структури. 

Таким чином, накопичення туристичними підприєм-

ствами соціального капіталу дає можливість сформувати сфе-

ри впливу і розвинути мережі взаємокорисних зв’язків, швид-

ко реагувати на запити споживачів, що в кінцевому результаті 

забезпечить збільшення доходів та зростання прибутків. Тобто 

соціальний капітал виступає чинником зростання ефективності 

діяльності кожного туристичного підприємства. 

Важливим моментом, як на нашу думку, при визначенні 

конкурентоспроможності туристичних підприємств є також 

питання оцінки накопиченого соціального капіталу.  
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Оскільки не існує єдиного розуміння сутності цього 

феноменального явища, то виникає і складність виміру со-

ціального капіталу. Адже до цього часу не запропоновано 

загальновизнаного показника оцінки соціального капіталу. 

Так, у Великобританії матриця вимірювання соціального капі-

талу включає групи показників за напрямками досліджень: 

 довіра і соціальні норми: рівень довіри до людей свого 
кола спілкування; довіра до людей з навколишнього середо-

вища; рівень взаємодії; сприйняття загальноприйнятих ціннос-

тей; 

 громадська активність: рівень довіри до установ різ-
ного рівня; сприйняття можливості впливати на події; рівень 

обізнаності про місцеві або державні справи; контакти з дер-

жавними чиновниками, їх частота; частота участі в ініціатив-

них групах; відношення до голосування; 

 загальноприйняті норми і цінності: відношення до 
поглядів, традицій території мешкання; задоволення місцем 

проживання та розвитком її інфраструктури; задоволеність 

життям на даній території; рівень стурбованості за власну 

безпеку тощо [19]. 

С. А. Сисоєв [20], враховуючи багатогранність і багато-

аспектність поняття «соціальний капітал», вважає за необхідне 

використання комплексного підходу до методики вимірювання 

соціального капіталу, що має включати в себе такі ком-

поненти: 

 рівні вимірювання (макрорівень, макрорівень); 

 вимірювання компонентів соціального капіталу (група 
або мережа, участь в колективних діях, соціальна включеність, 

довіра, інформація та комунікації); 

 методи вимірювання (кількісні методи – аналіз статис-

тичних даних, репрезентативне опитування; якісні методи – 

фокус-група, глибинне інтерв’ю, опитування експертів). 

Хоча в Україні науковцями запропоновані окремі мето-

дичні підходи до вимірювання соціального капіталу, на жаль, 

однозначного підходу до обґрунтування показників оцінки 

соціального капіталу ще не існує. Тому, на нашу думку, для 

вимірювання соціального капіталу у сфері туризму необхідно 
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використовувати як вітчизняний досвід, так і напрацювання 

зарубіжних вчених. На їх думку в основі будь-якої методики 

дослідження цього феноменального явища мають бути виді-

лені основні виміри соціального капіталу не залежно від рівня 

його аналізу. З огляду сказаного вважаємо за доцільне вимі-

рювати соціальний капітал за наступними параметрами: групо-

ві цінності, цілі взаємодії, міцність соціальних зв’язків всере-

дині статусної групи і між носіями різних статусів, інтенсив-

ність обміну капіталом, рівень довіри між членами групи, 

вироблені правила взаємодії. Зважаючи на те, що соціальний 

капітал є багатовимірним феноменом, то його репрезентативна 

оцінка може бути дана лише з урахуванням всіх харак-

теристик. 

Насамкінець зазначимо, що розвиток туристичного біз-

несу в Україні, а саме надання широкого спектру послуг без-

посередньо буде залежати від розвиненості соціального капі-

талу, що буде проявлятися у спеціальних знаннях, уміннях та 

навичках персоналу, його відкритості до сприйняття та обміну 

знань, спілкування та взаємодії з партнерами та клієнтами. 

Високий рівень сформованості соціального капіталу дає під-

приємствам у сфері туризму отримати певні вигоди в еконо-

мічному плані та досягти конкурентних переваг на ринку. Це, 

перш за все, краще поширення інформації та професійних 

знань між працівниками підприємства, зниження трансакцій-

них витрат та плинності кадрів, забезпечення високої орга-

нізованості дій на основі довіри, соціальної відповідальності та 

сформованої корпоративної культури підприємства. Отже, со-

ціальний капітал – це довгострокова цінність, яка є важливим 

чинником економічного розвитку підприємства, підвищення 

його вартості та конкурентоспроможності на ринку турис-

тичних послуг. 
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